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Os artigos doutrinários publicados nesta edição da REVISTA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO tratam de 
temas relevantíssimos para o aprimoramento da Administração 
Pública e, por conseguinte, de inestimável interesse por parte da 
sociedade. A capacidade jurídica e acadêmica dos seus autores 
torna a leitura ainda mais atraente.

Aloysio Neves, Benjamin Zymler, Paulo Soares Bugarin, Carlos 
Higino e Valter Shuenquener de Araújo proporcionam ao leitor a 
reflexão inteligente sobre os entraves burocráticos nas contratações 
públicas e o consequente desestímulo à competividade. Estimulam 
a observação da importância da Lei Anticorrupção e dos acordos 
de leniência nela previstos para a punição dos crimes contra a 
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EDITORIAL
Administração Pública. E aguçam a percepção para a modernidade 
das ideias voltadas para a construção do Estado Gerencial, marcado 
pela transparência, a eficiência e a qualidade.

Aliás, a Lei Anticorrupção e os acordos de leniência foram discutidos 
amplamente no seminário que o TCE-RJ realizou, na sua sede, em 
abril último, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Dentre os palestrantes esteve presente o eminente 
ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler, 
que dedica o seu artigo aos avanços resultantes da legislação que 
estabeleceu a responsabilização administrativa e civil de empresas 
acusadas de fraudes em contratos públicos.

No seminário, a maioria dos debatedores saiu em defesa da 
participação dos Tribunais de Contas nas negociações dos acordos 
de leniência entre o Poder Público e as empresas investigadas. O 
entendimento majoritário é o de que a presença dos TCs confere 
segurança jurídica aos acordos, visto que o encaminhamento 
posterior aos Tribunais dos pactos já selados pode comprometer o 
ressarcimento total do dano ao erário.

Ao final da leitura, depreende-se dos brilhantes artigos doutrinários 
a imprescindibilidade dos Tribunais de Contas à modernização da 
máquina pública, a indispensabilidade do Controle Externo à proteção 
dos cofres públicos e a inevitabilidade da união entre os Poderes para 
a consolidação da democracia e o crescimento do Brasil.

Em suma, os Tribunais de Contas são essenciais ao Estado 
Democrático de Direito. 

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente
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ALOYSIO NEVES
Conselheiro do Tribunal  
de Contas do Estado do  
Rio de Janeiro

A lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratações públicas – 
Lei n.º 8.666/1993 – traduz a adoção de um modelo que, em termos gerais, 
optou pela burocratização do procedimento licitatório em detrimento 
da busca de resultados eficientes. Priorizou-se o estabelecimento de um 
procedimento com inúmeras exigências e fases para a escolha do contratado 
privado, relegando um maior detalhamento da fase anterior de planejamento 
e subsequente de execução contratual, pois acreditava-se que a ênfase no 
excesso de formalismo seria fundamental para mitigar os desvios éticos na 
condução das contratações públicas. Os recentes escândalos de corrupção 
revelam, no entanto, que esse modelo não foi capaz de ilidir a corrupção. E o 
que é pior: ao afastar-se substancialmente do modelo mais dinâmico aplicado 
às contratações privadas, estimulou a concentração no setor público de 
empresas especializadas em burocracia licitatória, produzindo externalidades 
negativas que agravam ainda mais o denominado Custo Brasil. 

Não temos, com isso, um instrumento normativo que de fato possibilite 
o combate satisfatório à corrupção nas contratações públicas. E grande 
parte das regras estabelecidas para esse fim acabaram por criar um 
ambiente de negócios refratário à ideia central que deve nortear as 
contratações em geral, e as públicas em particular: o estímulo à ampla 
competitividade. 

De um lado, a complexidade do processo licitatório, com seus inúmeros 
procedimentos e a exigência de apresentação de um número infindável 
de documentos para a simples habilitação das empresas, impõe aos 
eventuais pretendentes um custo significativo na capacitação de 
pessoal e obtenção de certidões e atestados. De outro, a contumaz 
irresponsabilidade dos diversos setores da Administração Pública no 
cumprimento pontual de suas obrigações contratuais inibe a participação 
de novos atores nas contratações públicas, uma vez que a dinâmica de 
atrasos e de falta de pagamento representa um elevado fator de risco na 
já conturbada economia brasileira.

Os resultados são previsíveis e vêm ocupando cada vez mais espaço na pauta 
diária do noticiário nacional: formação de cartéis, elevação de preços e a 
entrega de obras, bens e serviços inadequados nas contratações públicas, 
isso tudo permeado por sucessivos casos envolvendo favorecimento e 
desvio de dinheiro.

O momento atual impõe a revisão desse modelo. É preciso promover 
alterações que tenham impacto nas causas desses problemas. E dentre essas 
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causas sobressai o excessivo formalismo do modelo de processo licitatório 
estabelecido pela Lei n.º 8.666/1993, impondo-se a sua desburocratização 
com a adoção de um rito sintético em que sejam previstos apenas os 
elementos indispensáveis à formação do contrato público.

Essa desejável desburocratização é, inclusive, objeto do Programa Nacional 
de Gestão Pública e Desburocratização, instituído pelo Decreto 
n.º 5.378/2005, programa esse, no entanto, que infelizmente 
ainda não produziu resultados efetivos. No caso das licitações, em 
particular, a desburocratização pode ser imediatamente iniciada 
por intermédio da ampliação do alcance de inúmeros instrumentos 
já existentes na legislação esparsa e que permitem assegurar uma 
maior eficiência nas contratações públicas, a exemplo das leis que 
disciplinam o pregão, as parcerias público-privadas e o regime 
diferenciado de contratações públicas. Citem-se, dentre outros 
instrumentos, os que estabelecem a possibilidade de contratação 
de obras e serviços com remuneração variável vinculada ao 
desempenho do contratado e a celebração de contratos de 
eficiência em que a remuneração do contratado será proporcional 
à economia gerada para a Administração Pública.

A busca de transparência e resultados mais satisfatórios nas 
contratações públicas exige, de igual sorte, que se reformulem 
as regras gerais aplicáveis às contratações públicas a fim de 
que se dê ênfase à fase de planejamento, com a elaboração de 
projetos mais precisos e detalhados e a organização centralizada 
de aquisição de bens e serviços a fim de que se obtenha 
economia de escala. Igual ênfase deve ser atribuída à fase de 
execução contratual, promovendo-se maior transparência e controle das 
modificações contratuais veiculadas por aditivos.

Nesse cenário, competirá aos órgãos de controle – destacadamente os 
Tribunais de Contas e o Ministério Público – a intensificação da fiscalização 
desses novos arranjos contratuais, de forma que a atuação da Administração 
Pública seja exclusivamente marcada pela busca de resultados eficientes. 
Essa não será uma solução messiânica para a eliminação de todos os desvios 
éticos observados no âmbito das contratações públicas, mas o estímulo à 
ampla competitividade, ao provocar redução de custos, entrega de bens e 
serviços mais satisfatórios e, sobretudo, maior transparência,  contribuirá 
de forma decisiva para a mitigação do tão indesejado Custo Brasil.

A busca de 
transparência e 
resultados mais 
satisfatórios nas 

contratações 
públicas exige, de 

igual sorte, que 
se reformulem 
as regras gerais 

aplicáveis às 
contratações 
públicas a fim 
de que se dê 

ênfase à fase de 
planejamento.
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BENJAMIN ZYMLER
Ministro do Tribunal de 
Contas da União

I - Introdução
A Lei n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, também denominada Lei 
Anticorrupção Empresarial, dispõe sobre a responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira.

Segundo consta da exposição de motivos de seu projeto de lei (PL 
6.826/2010), a lei “tem por objetivo suprir uma lacuna existente no sistema 
jurídico pátrio no que tange à responsabilização de pessoas jurídicas pela 
prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, em especial, por atos 
de corrupção e fraude em licitações e contratos administrativos”.

A Lei Anticorrupção também busca atender a diversos compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil: Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção (Convenção de Mérida), Convenção Interamericana contra a 
Corrupção e Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais1. Ou seja, 
a Lei Anticorrupção coloca o País dentro dos esforços internacionais de 
combate à corrupção.

Por meio da aludida norma, buscou-se criar mais um instrumento 
de combate à corrupção, preservando-se os demais já existentes no 
ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, nosso ordenamento jurídico não 
dispunha de mecanismos efetivos para que as pessoas jurídicas fossem 
responsabilizadas por atos contra a administração pública. 

Esse vazio normativo, entretanto, não era absoluto, pois a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) já previa a possibilidade 
de responsabilização de pessoas jurídicas quando concorressem com 
agentes públicos para a prática de ato de improbidade administrativa. Ou 
seja, embora dirigida precipuamente à apreciação de condutas de pessoas 
físicas, eventualmente as disposições da norma poderiam refletir sobre 
pessoas jurídicas. 

Eram patentes, entretanto, as fragilidades dessa lei acerca da 
responsabilização das pessoas jurídicas. A uma, porque as sanções nelas 
previstas, em larga medida, somente se aplicam a pessoas físicas. A duas, 
porque, se não houver a prática de ilícito em coautoria com algum agente 
público, a pessoa jurídica não se enquadra nas disposições da norma.

Outro exemplo preexistente de responsabilização das pessoas jurídicas 
pode ser vislumbrado na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 

1 - Promulgadas, 
respectivamente, pelos 
Decretos 5.687/2006, 
4.410/2002 e 3.678/2000.
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n° 8.443/1992), nas limitadas hipóteses de causarem prejuízos ao erário ou 
contribuírem para a ocorrência de fraude em licitações. Nessas situações, 
podem sofrer as sanções de multa de até 100% do dano causado e de 
declaração de inidoneidade para participar de licitações por até cinco anos. 

Veio, então, a Lei n° 12.846/2013 em boa hora para lidar com esta 
fragilidade de nosso ordenamento jurídico e contribuir para que nosso país 
disponha de mecanismos adequados para lidar com todos aqueles que de 
alguma forma buscam se apropriar ilicitamente de recursos públicos ou 
tirar proveito indevido de suas relações com a administração pública.

Trata-se, contudo, de uma norma complexa que apresenta dificuldades 
de interpretação e aplicação. Isso porque abrange diversos institutos que 
possuem caráter inovador em relação ao ordenamento jurídico. Como 
consequência, surgem diferentes dúvidas acerca da aplicação desses 
institutos, as quais devem ser sedimentadas à luz dos casos concretos. Ou 
seja, de acordo com o amadurecimento interpretativo ínsito a todos os 
novos diplomas legislativos.

II - Considerações iniciais
A Lei Anticorrupção busca atingir seus objetivos por meio de dois eixos 
principais de atuação.

O primeiro eixo de inspiração da lei é o seu caráter preventivo, que visa 
estimular a criação de uma política interna de compliance – compreendida 
como conjunto de mecanismos e procedimentos internos adotados pela 
pessoa jurídica para evitar desvios, fraudes e irregularidades. Nesse caso, 
busca-se estimular boas práticas empresariais com o intuito de que eventual 
ato de corrupção extinga-se em seu nascedouro, pois os próprios agentes 
empresariais refutariam a sua prática (art. 7º, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013).

O segundo deles constitui a possibilidade de aplicação de sanções. Nesse 
caso, busca-se desencorajar a prática de atos lesivos à administração 
pública com a possibilidade de aplicação de fortes sanções. Com a lógica 
própria do direito penal, desestimula-se a prática do ilícito pelo agente 
ante a possibilidade de ele ser penalizado. Esse desestímulo, por certo, 
ocorrerá de maneira proporcional à dose da sanção e à possibilidade de 
sua aplicação (capítulos III e VI da Lei n° 12.846/2013).

De qualquer forma, independentemente do aspecto preponderante 
aplicável a cada caso concreto – punitivo ou preventivo – sempre 
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caberá ao particular ressarcir o dano causado ao patrimônio público 
(art. 13 da Lei n° 12.462/2011).

Acerca dos procedimentos a serem seguidos na aplicação da norma, insta 
observar que a responsabilização administrativa (aplicação de sanções) e a 
responsabilização civil (reparação do dano) poderão ocorrer nos âmbitos 
administrativo e judicial. Já as medidas preventivas ocorrem somente no 
âmbito administrativo. 

III - Responsabilidade objetiva
A norma legal estabelece que a responsabilidade da pessoa jurídica é 
objetiva. Em sendo assim, basta que estejam presentes, no que se refere 
ao dever de ressarcir, o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano dela 
decorrente; e no caso de sanção, que o ato tenha sido praticado pela 
empresa. Não cabe, pois, perquirir a existência de culpa, fator distintivo 
entre a responsabilidade subjetiva e a objetiva, pelo fato de a culpa não 
fazer parte do “tipo” administrativo previsto na lei. 

Dessas assertivas, cabe destacar que a ausência de perquirição de 
culpa não afasta a necessidade de que haja a verificação da prática de 
determinada conduta ilícita. Assim, a pessoa jurídica, para ser objeto das 
sanções da Lei Anticorrupção, deve ser considerada responsável pelo ato 
lesivo e deve praticar as condutas lesivas nela previstas (arts. 5º e 6º da Lei 
n° 12.846/2013).

Ademais, a norma estabelece que a configuração do ato ilícito depende 
de que tenha sido praticado em seu interesse ou benefício, não havendo 
óbices para que terceiro também seja beneficiado ou tenha interesse (art. 
2º da Lei n° 12.846/2013).

Em outras palavras, é pressuposto da responsabilização da pessoa 
jurídica que o ato impugnado tenha sido praticado em seu interesse. 
Podem até coexistir interesses de outros agentes, mas é essencial, 
para a configuração do ilícito presente na Lei Anticorrupção, 
a presença de interesse ou benefício da pessoa jurídica a ser 
responsabilizada.

A responsabilidade objetiva possui maiores exemplos no campo da 
reparação civil. Em geral, quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem (parágrafo único do art. 927 do Código Civil).
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Quando se trata da aplicação de sanções administrativas, nosso 
ordenamento jurídico não é tão rico de exemplos que prevejam, ao menos 
de forma explícita na lei, a aplicação de sanções independentemente de 
culpa. 

Há argumentos no sentido de que processos administrativos sancionadores 
se assemelham aos processos penais, sendo necessária a presença do 
elemento subjetivo – culpa ou dolo – para justificar a aplicação de sanção, 
sob pena de ficarem violados os dispositivos constitucionais referentes aos 
direitos e garantias fundamentais (art. 5º da Constituição Federal). Esses 
argumentos, contudo, baseiam-se em preceitos constitucionais relativos 
à culpabilidade mais afetos às pessoas naturais, sendo que não pode ser 
descartada a possibilidade de mitigação desses preceitos ao se tratar de 
pessoas jurídicas. 

Conduta de pessoas jurídicas

Consoante as doutrinas da identificação e da responsabilização pelo 
ato de seus dirigentes ou empregados, há a transferência à entidade 
das condutas, culposas ou não, de seus representantes. Com efeito, se 
as pessoas jurídicas somente podem agir por meio de pessoas naturais 
atuando em seu nome2, nada mais lógico concluir que esse ato configura 
a própria entidade personalizada atuando. Ou seja, eventual culpa ou dolo 
desses representantes pertence à própria pessoa jurídica.

Esse entendimento, cabe esclarecer, não equivale a dizer que a pessoa 
jurídica deva somente ser responsabilizada em conjunto com as pessoas 
naturais – até porque a própria Lei Anticorrupção descarta essa necessidade. 
Tão somente afirma-se que, ao se identificar atos ilícitos praticados por 
pessoas jurídicas, inevitavelmente se deparará com atos ilícitos praticados 
por pessoas naturais.

Por outro lado, diante da complexidade das organizações empresariais 
com diluição de atribuições entre diversos agentes, pode-se chegar ao 
entendimento de que nem sempre é possível associar a determinada 
pessoa certas condutas que seriam manifestações de vontade da pessoa 
jurídica. Isso não impede, entretanto, que se considere a conduta da 
pessoa jurídica pelo conjunto de atos praticados em seu nome, mesmo 
que não ocorra uma individualização precisa das pessoas naturais que os 
praticaram.

Uma terceira teoria de responsabilização da pessoa jurídica é baseada na 
culpa corporativa, qual seja, a entidade somente pode ser responsabilizada 

2 - Os atos praticados pelos 
diretores de sociedades 
anônimas, em nome 
destas, não ocorre por 
mera intermediação ou 
representação da pessoa 
jurídica. Vale dizer que, 
a rigor, essas sociedades 
não são propriamente 
representadas pelos seus 
órgãos administrativos 
nos atos praticados, tendo 
em vista que é mediante 
estes que elas próprias 
se apresentam perante 
o mundo exterior. (REsp 
1377908/RJ, Rel. Ministro 
Luis Felipe Salomão, 
4ª Turma, julgado em 
21/05/2013)
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caso não disponha de meios adequados de controle para evitar a prática 
dos atos ilícitos. Entra em questão, pois, a cultura empresarial e a existência 
efetiva de mecanismos de integridade. Em assim sendo, se há a adoção de 
procedimentos eficientes de prevenção de ilícitos, a entidade, em razão da 
ausência de culpa, não poderia ser responsabilizada pelo desvio isolado de 
conduta de um dos seus representantes.

Entretanto, em razão da responsabilização objetiva prevista na lei em 
estudo, a responsabilidade da entidade independe quer da demonstração 
de culpa ou dolo de seus representantes, quer da demonstração de falhas 
em eventuais programas de integridade.

IV - Responsabilização administrativa
A instauração e o julgamento do Procedimento Administrativo de 
Responsabilização (PAR) cabem à autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, contra o qual foi 
praticado o ato lesivo3.

A Lei Anticorrupção e suas normas regulamentadoras não explicitam se 
será instaurado PAR para cada ato lesivo; para os todos os atos lesivos 
referentes a um contrato ou se para o conjunto de atos lesivos praticados 
pela pessoa jurídica:

PAR por ato ilícito

PAR pelos atos ilícitos referentes a um contrato

PAR pelo conjunto de atos ilícitos praticados pela 
mesma pessoa jurídica

A matéria parece estar submetida à avaliação discricionária da autoridade 
julgadora, a qual poderá utilizar o conceito processual do direito processual 
penal para a avaliação de mais de um ato lesivo em um mesmo processo.

De qualquer forma, independentemente da quantidade de PAR instaurados, o 
conjunto das sanções aplicadas deve guardar compatibilidade com a gravidade 
dos atos ilícitos apurados. Ademais, a opção processual de apreciação dos 
ilícitos não deve repercutir no total da reprimenda sofrida pela pessoa jurídica. 
Ou seja, determinada conduta deve ser objeto de idênticas sanções caso seja 
apreciada isoladamente ou em conjunto com outras condutas.

3 - Art. 8º da Lei 
Anticorrupção e art. 3º do 
Decreto n° 8.420/2015.
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Licitações e contratos

A Lei Anticorrupção expressamente estabelece que sua aplicação não afeta 
a responsabilização por atos ilícitos alcançados pelos diplomas que versem 
sobre licitações e contratos administrativos4.

É possível, entretanto, que os atos previstos como infrações administrativas 
às normas de licitações e contratos da administração pública também 
sejam tipificados como atos lesivos na Lei Anticorrupção. Nesse caso, 
há a previsão de que os atos serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto para a Lei 
Anticorrupção (arts. 12 e 16 do Decreto n° 8.420/2015).

A junção dos procedimentos de apuração constitui, sem dúvida, medida 
salutar, uma vez que racionaliza os esforços da administração pública e 
evita a existência de decisões contraditórias.

Responsabilização por dano ao erário

Como era de se esperar, ante o princípio da indisponibilidade do interesse 
público, a aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção não exclui, 
em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado 
pela pessoa jurídica5.

Nessa linha, a norma legal prevê a instauração de processo específico de 
reparação de dano, o qual deve tramitar independentemente daquele 
instaurado para a aplicação das sanções6. 

Embora a lei indique a necessidade de instauração de processo 
administrativo específico para a reparação integral do dano, não descreve 
que espécie de processo seria este. Assim, cabe perquirir se a disposição é 
referente a processo administrativo específico regulado pela Lei Anticorrupção 
ou processo específico de tomada de contas especial, regulado pela Lei nº 
8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Conta da União - TCU).

Ora, é cediço que a interpretação das leis deve ser feita de modo a 
compatibilizá-las com a Constituição, sendo que, em caso de impossibilidade, 
ter-se-á a revogação ou a inconstitucionalidade da norma legal. 

Nos termos da Constituição Federal, em seu art. 71, compete ao TCU 
julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Assim, quando se 
tratar de matéria de competência do TCU, a melhor interpretação para essa 
disposição da Lei Anticorrupção é a que se refere ao processo de tomada 
de contas especial.

4 - Art. 30, inciso II.

5 -§ 3º do art. 6º da Lei 
Anticorrupção.

6 - Art. 13 da Lei 
Anticorrupção.
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Logo, caso a prática das condutas descritas no art. 5º da Lei Anticorrupção 
resulte em prejuízo ao erário, a autoridade administrativa competente 
deverá, sob pena de responsabilidade solidária, instaurar o processo 
específico para apuração do dano, qual seja, a tomada de contas especial, 
nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443/1992.

V - Acordo de leniência
A Lei Anticorrupção instituiu a possibilidade de realização do chamado 
acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis que colaborem 
efetivamente com as investigações e o processo administrativo.

Mediante esse acordo, a pessoa jurídica obtém redução das sanções a ela 
aplicáveis e a administração pública obtém informações aptas a permitir o 
aprofundamento das investigações.

Esse acordo guarda semelhança com duas outras espécies de pactos 
previstos no ordenamento jurídico brasileiro (acordo de leniência no 
âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade e delação 
premiada no âmbito judicial).

A origem dessa espécie de pacto remonta aos Estados Unidos (década de 
1970), em esforços de combater práticas de cartéis. Atualmente é previsto 
em diversas legislações estrangeiras (v.g. União Europeia, Canadá, Estados 
Unidos, Alemanha, Reino Unido).

A razão de ser desses institutos é simples: estimular a colaboração daqueles 
envolvidos na prática de atos ilícitos de forma a identificar outros infratores e 
evitar a reiteração das condutas ilícitas. Trata-se de importante instrumento de 
investigação apto a dotar as autoridades de informações relevantes sobre atos 
ilícitos que não necessariamente seriam obtidas sem a celebração dos acordos.

Além dos atos previstos na Lei Anticorrupção, o acordo de leniência 
também poderá abranger ilícitos previstos em normas de licitações e 
contratos administrativos com vistas à isenção ou à atenuação das sanções 
restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar. 

Aplicação retroativa

As normas referentes aos acordos de leniência podem beneficiar as 
pessoas jurídicas, o que possibilitaria em tese a celebração do acordo para 
fatos ocorridos anteriores à entrada em vigência da Lei Anticorrupção, nos 
termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 
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Por certo, o acordo somente abrangeria as sanções previstas nas normas 
de licitações, pois aquelas da Lei Anticorrupção não seriam aplicáveis por 
não estarem previstas quando da ocorrência dos fatos, de acordo com o 
princípio da irretroatividade da lei penal.

Dito isso, cabe analisar algumas peculiaridades da aplicação do acordo a 
fatos anteriores à vigência da Lei Anticorrupção.

Um dos pressupostos do acordo de leniência é a identificação dos demais 
envolvidos na prática do ato ilícito. Entretanto, para esses responsáveis 
identificados no bojo do acordo de leniência, a retroatividade da norma os 
estará prejudicando. Isso porque, caso não houvesse a aplicação da norma 
de forma retroativa, a administração pública não teria conhecimento da 
prática do ilícito por esses coautores.

Em sendo assim, há dúvidas jurídicas acerca da possibilidade da utilização 
das informações fornecidas no bojo do acordo de leniência para a 
responsabilização e punição desses coautores. 

Em consequência, se a identificação dos demais envolvidos na infração não 
terá utilidade para o aprofundamento das investigações, essa identificação 
não poderá ser considerada como fundamento para a celebração do 
acordo. Assim, caberá à autoridade pública averiguar, em que medida, 
as informações fornecidas pela proponente efetivamente justificam a 
celebração do acordo e a consequente atenuação das sanções aplicáveis.

Finalidade

Da colaboração da pessoa jurídica deverá resultar7:

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem a 
infração noticiada ou sob investigação. (grifou-se) 

Observa-se que a norma legal, quer em sua redação original, quer com 
a redação conferida pela Medida Provisória n° 703/2015, é expressa ao 
disciplinar que essas informações devem resultar da celebração do acordo 
de leniência. Assim, caso essas informações já se encontrem em poder da 
autoridade julgadora, a celebração do acordo torna-se desnecessária e 
sem amparo legal.

Nessa linha, a Lei Anticorrupção estabelece que o acordo deverá prever 
as condições para que seja assegurada a efetividade da colaboração e sua 
contribuição para o resultado útil do processo8. Ou seja, as informações 

 7 - Incisos I e II do art. 16 da 
Lei Anticorrupção.

8 - Art. 16, § 4º.



22

fornecidas devem ser significativas em relação aos elementos de prova já 
de posse das autoridades. 

Outro ponto a ser considerado é que a celebração do acordo de leniência 
insere-se no poder discricionário da autoridade pública, a qual avaliará 
se os elementos advindos do acordo são compatíveis com os benefícios 
propiciados à pessoa jurídica.

Reflexos em outros processos de responsabilização

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios celebrarão o acordo 
por meio de seus órgãos de Controle Interno (art. 16 da Lei n° 12.846/2013). 

Com a redação conferida pela Medida Provisória n° 703/2015, outros atores 
– Ministério Público e Advocacia Pública – foram habilitados a participar da 
celebração do acordo de forma conjunta com o Controle Interno.

Assim, de acordo com os atores envolvidos na celebração do acordo, seus 
efeitos irradiam-se para outras esferas de atuação do Sistema de Controle, 
o que garante maior segurança jurídica ao proponente. Por exemplo, o 
acordo celebrado com a participação da Advocacia Pública e do Ministério 
Público impede que qualquer legitimado ajuíze ou prossiga com as 
ações judiciais de que tratam a Lei Anticorrupção, a Lei de Improbidade 
Administrativa ou com outras ações de natureza civil.

Seria desejável, entretanto, que todo os diversos órgãos responsáveis 
pela apuração do ilícito – Ministério Público, Controladorias, Tribunais 
de Contas – tivessem competências legais para celebrar acordos de 
leniência em conjunto, de forma a fornecer a necessária segurança 
jurídica aos signatários do acordo e, por conseguinte, ao estimular a sua 
celebração, propiciar que sejam desvendadas práticas de corrupção contra 
a administração pública.

Com efeito, as vantagens da celebração do acordo de leniência para 
as pessoas jurídicas podem ser esmaecidas caso o resultado do acordo 
seja considerado uma confissão do ilícito a ser objeto de diferentes 
sanções em outras instâncias. Na mesma linha, os dirigentes da pessoa 
jurídica podem ser tentados a não celebrar o acordo caso as informações 
fornecidas possam ser utilizadas contra eles mediante repercussão penal. 
Seria como se a empresa e seus dirigentes estivessem submetidos a um 
pelotão de fuzilamento com três soldados: a CGU, podendo declarar a 
inidoneidade com fulcro nas normas de licitações; o Ministério Público, 
podendo ajuizar ações civis, administrativas e penais; e o TCU, também 
podendo declarar inidôneas as empresas. Se você faz o acordo de 
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leniência com um ator só, de nada adianta, porque “as balas dos outros 
atiradores” podem te atingir. 

Pioneirismo na manifestação de interesse

A norma legal não mais impõe que a celebrante do acordo seja a primeira 
a manifestar seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito (a 
primeira empresa a celebrar o acordo apenas poderá apenas ter uma 
redução mais intensa das penas). 

Com esse entendimento, resta mitigada a necessidade de a empresa ser a 
primeira a se manifestar, o que vai de encontro ao “dilema do prisioneiro”, da 
célebre Teoria dos Jogos, e na contramão do espírito da norma de estimular 
a confissão dos infratores. Isso porque a possibilidade de celebração de 
mais de um acordo de leniência sobre um mesmo fato pode enfraquecer o 
próprio instituto na medida em que nenhum dos coautores do ilícito sente-
se pressionado a fazê-lo, o que acaba por induzir que nenhum o faça. 

Por outro lado, a possibilidade de participação de mais de uma empresa 
no acordo de leniência está prevista em outras normas similares nacionais 
e internacionais (v.g. normas da Comissão Europeia), o que parece indicar 
que a prática vem propiciando resultados positivos. 

Desta feita, o relevante é que as demais empresas contribuam com as 
investigações trazendo fatos novos de forma a justificar o acordo. Caso contrário, 
estar-se-ia desvirtuando suas finalidades para apenas “salvar” empresas.

Nessa linha, poder-se-ia adotar o conceito de Amnesty Plus (anistia 
adicional), adotado nos Estados Unidos, por meio do qual a segunda 
empresa a se manifestar acerca de uma infração pode trazer elementos 
sobre uma infração completamente diferente, de forma a atenuar ou 
excluir as sanções de ambas.

Ressarcimento do dano

O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado9.

Com efeito, a cooperação para a apuração do ilícito não deve servir de 
fundamento para o enriquecimento sem causa da pessoa jurídica.

Por outro lado, seria recomendável que constasse do acordo a 
obrigatoriedade de ressarcimento do dano por parte da pessoa jurídica, 
de forma a aumentar as vantagens advindas de sua celebração para a 
administração pública. 

9 - Art. 16, § 3º, da Lei 
Anticorrupção.
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Por certo, para que constasse essa disposição do acordo, seria necessário 
que já houvesse a fixação do valor do prejuízo sofrido pelo erário, sendo 
necessário observar as disposições normativas pertinentes. Entretanto, 
como é de se esperar que a celebração do acordo ocorra nos estágios 
iniciais do procedimento de apuração de responsabilidade, é possível que 
não se tenha uma quantificação do dano nesse momento.

Outra hipótese é que conste do acordo a parcela incontroversa do dano – 
admitida pela pessoa jurídica –, sem prejuízo de ulteriores apurações que 
possam melhor quantificar esse prejuízo. 

De qualquer forma, até em razão da ausência de disposição legal, cabe 
observar que o eventual ressarcimento do dano efetuado no bojo do 
acordo de leniência não vincula a atuação do Poder Judiciário e de outras 
esferas de apuração, como os Tribunais de Contas. Ou seja, o eventual 
ressarcimento de dano previsto no acordo não constitui uma quitação 
plena acerca dos prejuízos decorrentes de determinado ilícito.

Nesse sentido, o acordo de leniência depois de assinado deverá ser 
encaminhado ao respectivo Tribunal de Contas, que poderá apurar o 
prejuízo ao erário quando entender que o valor constante do acordo não é 
suficiente para reparar integralmente o dano causado (§ 14º do art. 16 da 
Lei n° 12.846/2013).

VI - Conclusão
A Lei Anticorrupção Empresarial foi editada dentro de um contexto de 
expansão das atividades da administração pública ativa em geral e, em 
especial, dos setores de controle interno e de controladoria a cargo do 
Poder Executivo de cada ente da Federação.

Essa expansão de atividades, por certo, amplia as hipóteses de 
responsabilização daqueles que atentem contra a administração pública. 
Com esse movimento legislativo, busca-se preencher determinada lacuna 
jurídica que eventualmente permita que a prática de determinados 
ilícitos não tenha a necessária e correspondente sanção. A própria 
Lei Anticorrupção é um exemplo de que faltavam mecanismos para a 
ocorrência da responsabilização de pessoas jurídicas.

Entretanto, a ampliação dos mecanismos de proteção da administração 
pública está a ocorrer de forma desordenada e sem que haja a preocupação 
de otimizar os esforços dos agentes públicos e instituições que detêm 
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tais prerrogativas. Nessa linha, a inserção no ordenamento positivo da 
Lei Anticorrupção foi, de certa forma, assistemática ao não levar em 
consideração as diversas instâncias de responsabilização por atos ilícitos 
contra a administração pública.

É crescente, pois, a possibilidade de que haja esforços e atuações 
redundantes que acabam por comprometer ou prejudicar os empenhos 
empreendidos para combater a corrupção na sociedade brasileira. Isso 
porque, sempre haverá um limite, quer de orçamento quer de pessoal, para 
qualquer atuação governamental ou privada, inclusive aquela referente 
ao combate de ilícitos praticados contra a administração pública. Assim, 
qualquer desperdício de esforços propiciará que alguma prática ilícita 
deixará de ser combatida adequadamente. 

Ademais, as incertezas acerca dos limites de atuação de cada ator poderá 
gerar diversas controvérsias jurídicas que inevitavelmente retardam os 
procedimentos. Some-se a isso a insegurança jurídica decorrente dos 
limites de cada instância de apuração (v.g. abrangência dos efeitos do 
acordo de leniência sobre a atuação do TCU), a possibilidade de decisões 
contraditórias e a ocorrência de sanções em duplicidade pelo mesmo fato.

Surgem dúvidas, pois, acerca da eficácia da diluição dos processos 
administrativos e judiciais. 

Essa diluição de processos também torna desnecessariamente tortuosa 
a atuação dos jurisdicionados e cidadãos que, de alguma forma, são 
alcançados por esse sistema de responsabilização. Isso porque, pode 
acontecer que, em decorrência dos mesmos fatos, o administrado tenha 
que prestar esclarecimentos em múltiplas instâncias, as quais são regidas 
por regras processuais distintas e diferentes critérios de valoração por 
parte dos julgadores. 

Sob essa ótica, embora possa ser considerado pertinente o advento da 
Lei Anticorrupção para os fins a que se propõe, perde-se mais uma vez 
a oportunidade para que se rediscuta a atuação de todos os agentes e 
instituições envolvidos no amplo assunto de combate à corrupção. Com 
a janela de oportunidades e discussões propiciada pelo advento dessa 
norma legal, poder-se-ia definir a atuação de cada ator de forma a serem 
evitados conflitos de atribuições e permitir que o sistema como um todo 
funcione com a máxima eficácia.

A necessidade de diretrizes para harmonizar as múltiplas instâncias de apuração 
de responsabilidades por ilícitos contra a administração é evidenciada pela 
quantidade de caminhos que podem ser adotados nesse sentido:
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 Processo Administrativo Disciplinar – PAD (Lei n° 8.112/1990, no caso da 
União);

 Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992); 

 Lei Anticorrupção Empresarial (Lei n° 12.846/2013);

 Lei da Ação Popular (Lei n° 4.717/1965);

 Tomada de contas especial a cargo dos Tribunais de Contas;

 Ações penais;

 Sanções decorrentes das normas de licitações públicas.

Essa quantidade de instâncias de apuração é potencializada quando se 
constata que muitos desses instrumentos são replicados nos diversos 
entes da Federação. 

Entretanto, de forma contrária ao esperado, a Lei Anticorrupção 
trouxe mais pontos de tensão entre os atores do sistema de combate 
aos ilícitos contra a administração pública. Um exemplo evidente é a 
superposição de atribuições entre a Controladoria-Geral da União e o 
Tribunal de Contas da União, gerando possíveis zonas de conflito. 

É patente, pois, a necessidade de que haja uma revisão da atuação 
de todas as instituições públicas que buscam a apuração de ilícitos 
praticados contra a administração pública, de forma a tornar mais 
efetivo o sistema como um todo e evitar redundância de esforços.

Possivelmente, essa nova forma de atuação das instituições deva ser 
acompanhada de alterações legislativas e do fortalecimento da cultura 
de interlocução entre os órgãos, a qual deve possibilitar que cada 
qual contribua com suas expertises e prerrogativas para um objetivo 
comum.

Um exemplo recente da importância da colaboração institucional é a 
decisão do Poder Judiciário de compartilhar com o TCU informações 
obtidas com as investigações de corrupção na Petrobras (“Operação 
Lava-Jato”). Trata-se de procedimento pioneiro, já apresentando 
resultados promissores, que deve balizar futuras cooperações entre as 
todas as instituições incumbidas de combater práticas ilícitas contra o 
patrimônio público.

Não se pode negar, é bem verdade, que as alterações provadas pela 
Medida Provisória n° 703/2015, ainda pendentes de apreciação pelo 
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Congresso Nacional, trouxeram significativos avanços no sentido 
de coordenar a atuação das diversas instâncias de controle. Com a 
reabertura da discussão da matéria no âmbito legislativo, está aberta 
uma significativa janela de reflexão para o aperfeiçoamento da atuação 
das instâncias de controle.
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1. Introdução
Visa o presente ensaio, em essência, a apresentar alguns dos pontos 
doutrinários básicos concernentes à dimensão conceitual dos vocábulos 
economicidade e eficiência, na sua configuração jurídico-constitucional.

Esclareço que venho, desde algum tempo1, debruçando-me sobre os 
diversos aspectos e ângulos do tema sob análise, em especial em uma 
perspectiva multi ou pluridisciplinar. Este texto, de certo modo, representa 
uma consolidação, em uma dimensão estrita e sintética, de tudo o que 
já escrevi sobre o assunto. Confesso, por outro lado, que considero que 
a discussão sobre a dimensão e densidade jurídicas dos princípios da 
eficiência e da economicidade, não obstante o progresso já alcançado 
pela doutrina e jurisprudência nacionais, ainda oferece importantes e 
significativos desafios para os intérpretes da Constituição, na sua precípua 
missão de tornar os seus mandamentos socialmente efetivos e eficazes.     

Pretende-se, neste contexto, oferecer, em especial, uma singela contribuição 
para  a importante reflexão acerca das relevantes indagações doutrinárias 
presentes no discurso normativo, em função da inserção da eficiência como 
um dos princípios constitucionais explícitos da Administração Pública (CF, 
art. 37, caput - EC nº 19/98) ao lado do originariamente contemplado 
princípio da economicidade (CF, art. 70, caput).

Neste amplo e complexo cenário, serão também abordadas algumas das 
importantes implicações dos princípios constitucionais em análise no 
relevante papel de Controle Externo da Administração Pública Federal 
exercido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, conforme significativa 
amostra de sua jurisprudência.

Nunca é demasiado, neste plano, enfatizar que o contexto institucional 
do Controle Externo da Administração Pública, após a Lei Maior de 1988, 
revela uma indiscutível opção constitucional pelo fortalecimento do Poder 
Legislativo e dos Tribunais de Contas, órgãos de cooperação no exercício 
do fundamental controle e fiscalização da regularidade, não só formal-legal 
(procedimentos), mas, especialmente, de natureza material ou substantiva 
(resultados), dos atos públicos de gestão.

Cabe, também, destacar que, inobstante as críticas à eventual 
preponderância do pensamento “neoliberal” – com os múltiplos sentidos 
que essa expressão possa ter – na concepção da chamada (nova) Reforma 
da Administração Pública, levada a cabo no final dos anos 90 em nosso 
País, a busca da eficiência na Administração Pública Brasileira já era 
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preconizada há mais de 30 anos pelo eminente e saudoso  Hely Lopes 
Meirelles, em sua obra clássica: Direito Administrativo Brasileiro, 
onde, fundado no então inovador Decreto-Lei nº 200/67 (Reforma 
Administrativa Federal), já consignava como um dos deveres dos 
gestores públicos, o dever de eficiência, qualificado como “o que se 
impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 
público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade 
e de seus membros”.2

Em uma perspectiva mais contemporânea, o nosso direito 
administrativo vem passando por uma intensa modificação/revisão 
de paradigmas, sempre fundamentada, doutrinária e politicamente, 
na busca de maior eficiência na prestação dos serviços públicos 
e na gestão dos recursos estatais. Neste cenário, avulta, entre 
outros aspectos, a criação do instrumento do Contrato de Gestão, 
já largamente utilizado, por meio do qual se flexibiliza o chamado 
regime jurídico-administrativo e se dá maior autonomia aos órgãos 
e entidades da Administração, a fim de serem alcançadas as metas 
previstas, por meio de formas alternativas de controle que levem em 
consideração a autonomia gerencial e os resultados obtidos, visando, 
em essência, a conferir maior agilidade, flexibilidade e eficiência à 
gestão pública.3

 

2. Uma rápida abordagem multidisciplinar 
do vocábulo eficiência: conceitos 
econômicos e da teoria geral da 
administração4

No plano das ciências econômicas5, em especial no contexto da teoria 
dominante, Amartya Sen, prêmio Nobel (1998), explica que são duas as 
principais definições de eficiência, respectivamente: “(1) ‘eficiência técnica’, 
segundo a qual não é possível gerar mais de um determinado produto sem 
produzir menos de algum outro (considerando os insumos como produtos 
negativos); (2) ‘eficiência econômica’, identificada com a ‘otimalidade de 
Pareto’ [Pareto optimality], condição na qual ninguém pode melhorar 
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seu estado sem piorar o de alguma outra pessoa”. Quanto à segunda 
definição, ensina que se considera que “um determinado estado social 
atingiu um ótimo de Pareto se e somente se for impossível aumentar a 
utilidade de uma pessoa sem reduzir a utilidade de outra pessoa. Esse 
é um tipo muito limitado de êxito e, em si  mesmo,  pode não garantir 
grande coisa”, já que “um estado pode estar no ótimo de Pareto havendo 
algumas pessoas na miséria extrema e outras nadando em luxo, desde 
que os miseráveis não possam melhorar suas condições sem reduzir o 
luxo dos ricos”6. 

Ainda no enfoque econômico, outra tradicional qualificação de 
eficiência se substancia na dicotomia entre eficiência técnica 
e eficiência alocativa. Eficiência técnica implica a obtenção 
da maior produção possível dado um determinado nível de 
insumos básicos disponíveis – máquinas e mão de obra, em 
síntese.

Já a eficiência alocativa vincula-se à idéia de obtenção da produção 
do melhor conjunto de bens, empregando o melhor conjunto de 
elementos de produção. Assim, a eficiência alocativa significa a 
escolha do conjunto certo de produtos, alcançando-se, também, 
o uso do conjunto certo de bens e serviços produtivos, como mão-
de-obra e máquinas7. 

Uma outra abordagem doutrinária, ora no plano tradicional 
da teoria geral da administração, consagra uma tríplice e sutil 
repartição conceitual concernente aos resultados obtidos por uma  
dada organização: efetividade, eficácia e eficiência.8

Efetividade é vista como a expressão do desempenho de uma 
empresa (organização) em função da relação entre os resultados 
alcançados e os objetivos propostos ao longo do tempo. 

Eficácia, por sua vez, significa fazer o que é preciso fazer para alcançar 
determinado objetivo. Assim, no âmbito estatal, pode-se afirmar que a 
eficácia “diz respeito ao alcance da meta desejada”, sendo que este termo 
“expressa o grau com que um programa governamental, por exemplo, é 
capaz de produzir os resultados previamente definidos, através de seus 
objetivos de performance, dentro dos prazos estabelecidos”.  Importa 
destacar, nesse contexto, que pode ocorrer que uma dada organização 
pública “seja altamente eficaz e ao mesmo tempo bastante ineficiente. 
Isso ocorre quando ela gera os seus  resultados a custos exorbitantes. Daí a 
necessidade de se operar a custos mínimos, de forma econômica”9. 
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Eficiência, numa visão tradicional, se vincula à forma (processo) de realizar 
determinada tarefa/atividade. Assim, considera-se que se determinada 
tarefa é desenvolvida de acordo com as normas e padrões estabelecidos, 
ela estará se realizando de forma eficiente. Ademais, no âmbito deste 
conceito não caberia examinar se aquilo que foi produzido com eficiência 
é eficaz, isto é, se o produto ou resultado do produto do trabalho eficiente 
está adequado à finalidade proposta.

Em síntese, pode-se inferir, com base na tríplice repartição conceitual acima 
exposta, que  a efetividade, ao referir-se ao resultado global (“ao longo do 
tempo”), atingido por determinada organização (de fins lucrativos ou não), 
implica a busca e realização, ao mesmo tempo, dos imperativos de eficácia 
e eficiência.

3. Economicidade – uma singela 
reflexão doutrinária
Como já tive a oportunidade de destacar10, a qualificação da economicidade 
como um dos princípios constitucionais vetores [condutores] da atuação 
do Controle Externo da Administração Pública (CF, art. 70, caput) representa 
um marco teleológico de plena repercussão tanto no plano jurídico-
constitucional, quanto no político-administrativo.

É inegável, neste contexto, que ao lado da preocupação com a legalidade, 
os vetores vinculados à repercussão social da ação estatal, tais como a 
eficiência e a economicidade, vêm crescendo de importância nas atividades 
do controle externo nos estados modernos.

Com forte influência doutrinária alemã, o vocábulo economicidade  
(wirtschaflichkeit) revela uma dualidade de dimensões significativas: 
por um lado,  a  maximização dos resultados e, por outro, a minimização 
dos custos,  visando a obtenção de uma relação favorável entre os meios 
e os fins, que consiste ou em obter o melhor resultado possível com a 
utilização de certos meios ou um certo resultado com a menor utilização 
de meios possível.

A configuração normativa principiológica da economicidade representa 
uma mudança, ao menos no plano constitucional positivo, do paradigma 
legal-formal – tão enraizado na nossa cultura administrativa –, por uma 
nova acepção de gestão pública, vinculada ao mais importante referencial 
de ordem fundacional do Estado nacional, conforme expressa disposição 
constitucional, consubstanciado na existência concreta e efetiva de um 
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Estado democrático de Direito, com todas as implicações de ordem jurídica 
e política daí advindas. 

O vocábulo economicidade se vincula, finalisticamente, no plano 
da ciência econômica e da teoria geral da administração, à ideia 
fundamental de desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do 
melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de 
recursos financeiros, econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário 
socioeconômico.

O vocábulo economicidade, por outro lado, comporta, do ponto de vista 
doutrinário jurídico-constitucional, uma dualidade de enfoques: a) um 
enfoque centrado no direito constitucional econômico e b) um enfoque 
centrado no direito constitucional financeiro, mais especificamente, no 
plano do controle externo da administração pública.

De logo, pode-se sentir que o vocábulo economicidade reflete e comporta 
uma ampliada configuração significativa, em uma dimensão que se 
poderia, em princípio, qualificar como multi ou pluridisciplinar.

Assim, num primeiro ato, economicidade parece comportar um natural e 
lógico sentido no plano da ciência econômica. Com efeito, do ponto de 
vista etimológico, economicidade significa aquilo que tem a qualidade 
do que é econômico. Já, econômico, por sua vez, vincula-se, entre outras, 
à ideia de algo que é relativo à economia. Esta, por sua vez, entre outros 
modos, expressa-se como a ciência que trata dos fenômenos relativos à 
produção, distribuição e consumo de bens e serviços, podendo, também, 
ser qualificada como a ciência da escassez.

Isto posto, cabe considerar a natural preocupação expressa pelo vocábulo 
no sentido de que os atos públicos de gestão, na sua multiconfigurada 
existência, exprimam e pratiquem uma necessária alocação econômica 
dos recursos públicos, que, se não se insere no universo restrito, e ideal, 
de uma alocação ótima – maximizadora de resultados –, pelo menos 
impõe, que nos complexos processos de tomadas de decisão de gastos 
e investimentos públicos, seja sempre levado em conta, não obviamente 
como valor absoluto, mas como um dos vetores constitucionais da 
atividade administrativa, a eficiência econômica, com as necessárias 
mitigações que impõe a prática político-administrativa estatal, 
propiciando, assim, o alcance do melhor patamar possível de eficiência 
administrativa. 

O que se quer neste momento fixar é a ideia-chave de que economicidade 
reflete uma opção estratégica do constituinte de 1988 pela racional 
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fundamentação das decisões politicamente motivadas concernentes 
à alocação do conjunto escasso de recursos públicos à disposição dos 
agentes delegados da sociedade, na sua primordial missão de atender, 
da melhor maneira possível, aos legítimos e urgentes anseios individuais 
e coletivos presentes em nosso, ainda, extremamente injusto contexto 
socioeconômico, atendendo, assim, a uma adequada relação custo-
benefício social e/ou coletiva.

4. Aspectos jurídico-constitucionais: a 
existência de uma nítida “complementaridade 
finalística” entre eficiência e economicidade
O debate concernente à peculiar relação entre os referidos princípios  
abrange já um razoável conjunto de reflexões doutrinárias que se revelam 
promissoras no nosso cenário jurídico-constitucional. 

Com efeito, considero tratar-se de questão que vem merecendo, 
progressivamente, um tratamento mais aprofundado por parte, em 
especial, de nossos juristas.

Neste contexto, algumas considerações iniciais sobre a questão podem ser, 
desde já, apresentadas. Vamos a elas.

Cabe destacar que  a estreita correlação entre economicidade  e eficiência 
é destacada por inúmeros doutrinadores. Em regra, o que se vê é uma 
abordagem inversa, ou seja, ao tratarem da eficiência a relacionam direta e 
complementarmente à economicidade.11

É de profunda relevância doutrinária e jurisprudencial lato sensu, a inclusão 
da eficiência entre os princípios constitucionais explícitos que devem 
nortear a atuação da administração pública, direta e indireta (CF, art. 37, 
caput), nos termos da E.C. nº 19, de 4.7.1998.

No âmbito desse novo e ampliado cenário institucional, afigura-se de 
extrema importância a posição no sentido de que essa inovação “é uma 
tentativa de ajuste do texto do art. 37 com o disposto no art. 70, quando 
este determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta 
levará em conta a economicidade”12. 

Nesse contexto, Bento José Bugarin entende que o conceito de eficiência 
“se faz equivalente ao de economicidade na medida em que expressa a 
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racionalidade com que é feita a seleção e alocação dos recursos econômicos 
aos processos produtivos”13. 

É importante destacar, por outro lado, que o texto constitucional de 
05.10.1988 já previa expressamente a eficiência, ao lado da eficácia, 
como um dos vetores  referenciais fundamentais para a atuação do 
sistema de controle interno de cada um dos três  Poderes do Estado, no 
exercício permanente e essencial de avaliação qualitativa ou material da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado (CF, art. 74, inc. II).

Assim, o gestor público deve, por meio de um comportamento ativo, criativo 
e desburocratizante, “tornar possível, de um lado,  a eficiência por parte do 
servidor, e a economicidade como resultado das atividades”, impondo-se 
“o exame das relações custo/benefício nos processos administrativos que 
levam a decisões, especialmente as de maior amplitude, a fim de se aquilatar 
a economicidade da escolha entre os diversos caminhos propostos para a 
solução do problema, para a implementação da decisão”14. 

Ademais, cabe observar que nos termos da referida E.C. nº 19/1998, o 
compromisso com a eficiência passa  a ser essencial para o servidor público, 
tendo em vista, em especial,  as mudanças ocorridas nos critérios referentes 
ao estágio probatório  e à estabilidade funcional (CF, arts. 41 e 247). 

Em outro plano, a inserção da eficiência entre os vetores fundamentais 
da administração pública engendra uma série de reflexões, também, no 
âmbito da teoria geral do direito, em especial, quanto a sua qualificação 
principiológica.

Paulo Bonavides destaca, neste cenário que a:

“constitucionalização dos princípios – axioma juspublicístico de nosso 
tempo – faz líquida e inquestionável a sua dimensão normativa, retirando-
os da penumbra jusprivatista dos Códigos, onde na escala normativa 
estiveram inferiorizados durante mais de um século, como elementos 
supletivos e subsidiários, úteis tão-somente ao preenchimento de lacunas 
legais, para, a partir daí, numa revolução conceitual, os colocar no vértice 
da pirâmide jurídica, transformados doravante em ponto culminante da 
hierarquia normativa.”15

Neste contexto, reconhece-se ao conjunto dos princípios plena 
normatividade, a qual, no plano subjetivo, acarreta direitos e impõe 
obrigações, além de orientar  a criação e a interpretação dos demais 
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diplomas normativos. Assim, impõe-se um exercício de harmonização 
entre os diversos princípios que informam o regime jurídico-constitucional 
administrativo, uma vez que “nenhum princípio pode ser tomado de 
maneira isolada e incontrastável, sendo sempre necessário ponderá-los, 
tomando-os em conjunto mediante a razoabilidade”16. 

Vale destacar, por oportuno, que é grandemente aceita pelos doutrinadores 
a ideia de que não há um único modo ou método de interpretação 
constitucional. A Constituição deve ser interpretada com o auxílio 
de um conjunto de técnicas ou posições hermenêuticas, em 
busca de uma solução que a torne válida e eficaz, valorizando a 
sua força normativa.

Nesse sentido, os princípios constitucionais devem ser 
harmonizados visando à não desestruturação do todo normativo. 
Ao intérprete incumbe uma “solução de equilíbrio” em contextos 
de aparente antinomia, presentes os aspectos fáticos e  
normativos do caso concreto.

De volta ao princípio da eficiência no plano da recente “reforma 
administrativa federal”, exsurge que a nova configuração da 
Administração Pública leva-a a passar dos modelos burocráticos 
aos gerenciais, dos modelos voltados à eficácia para os modelos 
que buscam a eficiência, dos modelos enfatizadores da ética 
intencional aos modelos enfatizadores da ética de resultados.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a propósito, ensina que: 
“deve-se entender que a realização eficiente é, em si mesma, uma 
exigência ética, no conceito de ética weberiana de resultados, e 
a boa administração é, simultaneamente, um dever ético e jurídico”17, e 
sustenta, ainda, que: 

“A satisfação do resultado é, por isso mesmo, hoje alçada a tema sensível de 
legalidade finalística e objeto da atenção de legisladores em vários países, 
entrelaçando-se os princípios da legalidade, da legitimidade, da finalidade, 
da economicidade e da eficiência com vistas a que os direitos fundamentais 
que requeiram prestações do Estado não sejam desatendidos ou o sejam 
apenas atendidos limitadamente ou postergados, segundo os humores 
dos gestores públicos de plantão”.18 (grifos do original) 

O princípio em tela, ademais, não se limita ao campo da ação administrativa, 
alcançando também o do orçamento, projetando-se “diretamente (...) 
para a temática da gestão orçamentária, que também se deixa influenciar 
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por novas técnicas gerenciais”. Assim, revela-se importante e oportuno 
ressaltar, uma vez mais, a ligação entre o princípio da eficiência e o da 
economicidade (CF, art. 70, caput), permitindo, ambos, que se proceda à  
“abertura do controle orçamentário ao Judiciário e ao Tribunal de Contas”19. 

No mesmo espírito, afirma Jessé Torres Pereira Júnior que “a eficiência é o 
dever de agir do administrador em função executiva, a que corresponde 
a função de controle da economicidade  e da legitimidade, atribuída aos 
Tribunais de Contas”20. 

Assim, a perspectiva que se coloca de ampliação do controle sobre os 
atos da Administração, quanto à eficiência, objetivamente aferível pela via 
da razoabilidade21, implica que “eficiência, economicidade, legitimidade 
e moralidade passam a constituir um padrão de comportamento 
administrativo sujeito tanto ao controle interno, na linha da hierarquia que 
enseja  a autotutela (STF, Súmula 473), quanto externo, pelos Cidadãos 
(ação popular constitucional), pelos Tribunais de Contas e pelo Judiciário.”22

Marçal Justen Filho, por sua vez, entende que a economicidade “significa, 
ainda mais, o dever de eficiência” e que, neste cenário, “não bastam 
honestidade e boas intenções para validação de atos administrativos”. 
Em síntese, conclui que a “economicidade impõe adoção da solução 
mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos 
públicos”.23 (grifei)

Ante todo o exposto, e à luz do singelo escopo deste ensaio, pode-se, 
do ponto de vista doutrinário, vislumbrar uma clara complementaridade 
finalística entre os princípios em tela, o que não significa considerá-los 
como sinônimos. Em síntese, qualquer reflexão sobre o tema deve, por um 
lado, reconhecer a densidade jurídico-material de cada um dos princípios 
sob exame, e, por outro, não pode desconhecer a necessária integração, 
entre si e com os demais, para os fins de sua interpretação, harmonização e 
aplicação, visando valorizar a sua inerente normatividade.

5. A Jurisprudência do TCU – uma amostra 
significativa
A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, como não poderia deixar de 
ser – dada a expressa previsão constitucional do art. 70, caput  – vem, desde 
1990, dando uma especial atenção ao princípio da economicidade, não se 
debruçando, explicitamente, de modo usual, sobre o princípio da eficiência.
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No entanto, podemos afirmar que, diante da inegável comunhão de 
sentidos e propósitos que une os dois princípios – complementaridade 
finalística –, o entendimento do TCU quanto ao alcance, peculiaridades 
e limites do controle da economicidade também se irradia, na grande 
maioria das vezes, para o controle da eficiência administrativa.

Por outro lado, há julgados da Corte Federal de Contas que expressamente 
fizeram a interligação entre os dois princípios ou consignaram particular 
menção à eficiência administrativa.

Veremos, a seguir, num primeiro plano, uma singela porém significativa 
amostra de decisões que, ao abordarem atos administrativos contrários à 
economicidade da gestão pública, o fizeram com direta e nítida repercussão 
no controle da eficiência administrativa, em regra, balizadas pelo princípio 
da razoabilidade (relação “umbilical”) ou por uma análise comparativa de 
custo-benefício social entre as alternativas possíveis:        

a) manutenção de um imóvel desocupado no patrimônio público, quando 
as despesas de vigilância há muito já superaram o seu valor venal (Decisão 
nº 098/97 - Plenário);
b) superdimensionamento da capacidade contratada de equipamentos 
reprográficos, ensejando o pagamento por serviços além dos necessários 
ao regular funcionamento da entidade (Acórdão nº 066/98 - Plenário);
c) sistemática de pagamento de horas extraordinárias pela Justiça Eleitoral 
– determinação para que seja observado o princípio da economicidade, 
a condição de excepcionalidade e o limite dos serviços extraordinários 
convocados em época eleitoral, evitando convocações alheias ao pleito e 
excessivas (Decisão nº 196/99 - Plenário); 
d) contratação de agentes de saúde, com grande disparidade entre os 
seus salários, com variação de quase 300% entre o menor e o maior valor 
contratado (Decisão nº 225/99 - Plenário); 
e) decisão de órgão regional da Justiça do Trabalho no sentido de construção de 
uma nova sede, após ter adquirido a sua sede atual há apenas três anos. O TCU, 
dados os aspectos objetivos referentes à atuação do órgão e à sua estrutura, 
considerou injustificável a necessidade desta nova edificação, por afronta 
aos princípios da economicidade e da razoabilidade, e, em consequência, 
determinou ao referido TRT que se abstivesse de realizar qualquer procedimento 
administrativo referente à construção da nova sede do órgão, até deliberação 
definitiva acerca da matéria (Decisão nº 245/99 - Plenário);
f) considerações sobre adoção de uma única licitação para a execução de obras 
desmembradas em 19 projetos em vez de ter sido adotado o parcelamento das 
obras, com específicas e respectivas licitações (Decisão nº 564/99 - Plenário); 
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g) utilização exclusiva de critérios subjetivos e indefinidos, em detrimento 
de critérios técnicos e de estudos quanto a resultados, no que se refere à 
concessão de patrocínios, elevando-se o risco de má aplicação de recursos 
(Acórdão nº 059/2002 - Plenário);
h) pregão para locação de equipamentos de informática, em foi constatada 
ausência de justificativa de preço e de estudos prévios para definir a melhor 
opção: locação ou aquisição. Foi verificado que a escolha pela locação se mostrou 
antieconômica. Em consequência, entre outras medidas, foi determinada a 
anulação do referido pregão (Acórdão nº 1.829/2004 - 1ª Câmara);
i) posteriormente, dando prosseguimento ao processo acima, verificada a 
locação antieconômica de equipamentos de informática, direcionamento de 
licitação e  evidente restrição à competitividade, o Tribunal firmou posição 
no sentido de que “a opção pela locação de equipamentos de informática 
deve ser precedida de justificativas que demonstrem ser esta opção mais 
vantajosa em termos financeiros para a Administração, quando comparada à 
possibilidade de aquisição de bens”, bem como estatuiu que “características 
atípicas de equipamentos de informática somente podem ser aceitas nos 
editais de licitação quando tecnicamente justificáveis, a fim de não restringir 
a competitividade do certame” (Acórdão nº 481/2007 - Plenário).

Em outras oportunidades, o TCU fez expressa menção aos dois princípios, 
como  se verá, a seguir:  

a) Programa de combate à dengue - determinação de implantação de uma 
metodologia de supervisão e avaliação sob os aspectos da eficiência, eficácia, 
economicidade e efetividade (Acórdão nº 046/2000 - 2ª Câmara); (grifei)
b) Sumário: Denúncia alegando desperdício de recursos públicos na 
apuração de ilícitos administrativos ocorridos no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial - INPI (...).

Trechos do Voto:

“43. De fato, submetido ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), 
tem o administrador público o dever de, dados os recursos disponíveis, 
pautar suas ações de forma racional visando obter os melhores resultados. 
Não bastasse esse cuidado, obriga-se o gestor, paralelamente, a observar 
outro princípio de idêntica relevância: o da economicidade. Tais princípios, 
embora não se confundam, aproximam-se, visto que ambos propugnam 
pelo desempenho administrativo célere e econômico, elevando a relação 
custo/benefício do trabalho público.

44. Ocorre, entretanto, que não se pode orientar a gestão pública 
exclusivamente pelos referidos preceitos. A par desses princípios, há 
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igualmente que se submeter o administrador ao princípio da supremacia 
do interesse público, que, na conceituação do art. 2º, parágrafo único, II, da 
Lei nº 9.784/99, se traduz no ‘atendimento a fins de interesse geral, vedada 
a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização 
em lei’.” (Acórdão nº 1.589/2003 - Plenário) (grifei)

c) Sumário: Representação. Convênio. Aquisição de Aeronave. Conhecimento. 
Procedência Parcial. Princípios da Eficiência e Economicidade. Setor 
Oligopolizado. Possível Economia ou Ganho de Escala na Compra 
Centralizada. Recomendação. (...). (Acórdão nº 2034/2010 - Plenário) (grifei)

d) Sumário: Prestação de contas. (...). Desvio de locação de servidores 
contratados para suprir grave deficiência de pessoal no hospital 
universitário, violando Portaria Ministerial. Continuidade de contrato 
mesmo constatada irregularidade em sua execução. Descumprimento de 
determinação exarada pelo tribunal. Audiência. Acolhimento parcial das 
razões de justificativa. Irregularidade das contas do Reitor e da Diretora-
Geral do hospital universitário. Aplicação de multa.

Trechos do relatório: 

“3.16.5. (...). Como dizer que um órgão ou entidade pública é eficiente 
administrativamente se não zela pela economicidade? É óbvio que a 
economicidade está intrinsecamente ligada à eficiência, não se podendo 
dissociar uma da outra. Inclusive, as colocações acima são referendadas 
largamente pela Doutrina Jurídica.

3.16.6.   Assim, diante do exposto, não há como aceitar as justificativas expostas 
pelo defendente quanto ao fato de as contratações superdimensionadas 
não ferirem o Princípio da Economicidade e, obliquamente, o Princípio 
da Eficiência, bem como a finalidade administrativa. (...)”. (Acórdão nº 
2.399/2010 - 2ª Câmara).

Por outro lado, em alguns julgados, o Tribunal fez menção expressa e 
exclusiva ao princípio da eficiência:  

a)Ementa: Representação formulada por licitante. Possíveis irregularidades 
no Banco do Brasil. (...) Possibilidade dos mutuários optarem pela 
seguradora de sua preferência nos contratos de crédito. (...) Aplicabilidade 
das normas de licitação às empresas paraestatais. Análise da matéria. 

Trecho do Voto:

“Assim, entendo que exigir do Banco do Brasil - nas condições postas de 
estar atuando em um mercado concorrencial, sob o jugo do princípio 
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da eficiência - a realização de licitação para contratar seguro de penhor 
rural nas operações de financiamento rural iria de encontro às próprias 
deliberações desta Corte em que foram excepcionadas da incidência da 
Lei nº 8.666/1993 aquelas operações incluídas nas atividades finalísticas 
das empresas. Nos termos já decididos, até que seja editada a norma legal 
de que trata o art. 173, § 1º, da Constituição Federal, as estatais deverão 
observar os ditames da Lei nº 8.666/1993 e de seu próprio regulamento, 
podendo utilizar-se da situação de inexegibilidade quando da contratação 
de serviços que constituam sua atividade-fim.” (Acórdão nº 624/2003 - 
Plenário) (grifei)

b) Ementa: Representação formulada pela Associação Brasileira de 
Indústria Gráfica - Abigraf Nacional. Possíveis irregularidades praticadas no 
âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Concorrência 
internacional com vistas a obter uma solução integrada de produção 
descentralizada de documentos. Alegações de ausência de competência 
constitucional e legal da ECT para impressão gráfica de documentos. 
Conhecimento. Improcedência. Arquivamento. 

Trechos do Voto:

“7. (...) Acompanho, por conseguinte, o posicionamento da Unidade Técnica 
no sentido de concluir que a produção descentralizada de documentos é 
mais um esforço, por parte da ECT, na busca da maior precisão e agilidade 
na prestação de seus serviços, providência que se ampara no princípio 
constitucional da eficiência e busca realizá-lo.” 

8. (...) A atividade de impressão gráfica, portanto, aparece como 
essencialmente subsidiária ou acessória do serviço postal, já que 
somente existe em função dele.” (Acórdão nº 971/2004 - Plenário) 
(grifei)

Por fim, cabe ressaltar que em algumas decisões o TCU exercitou um 
inovador exercício de ponderação entre legalidade e eficiência, sendo o 
seguinte um dos casos paradigmáticos:

Sumário: Monitoramento (...). Audiência. Acolhimento das razões de 
justificativa oferecidas. (...).

2. É ilegal a utilização de fundação de apoio para suprir as necessidades de 
recursos da unidade hospitalar em referência, ante a vedação imposta pelo 
§ 3º do art. 4º da Lei nº 8.958/94, cabendo determinação à Universidade 
Federal do Paraná, no sentido de que adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei.
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3. Excepcionalmente, considerando as dificuldades enfrentadas pelo 
responsável no trato da questão, admite-se que a determinação antes 
referida seja cumprida após o provimento, mediante concurso público, dos 
cargos necessários ao quadro de servidores da Universidade, para atuação 
no Hospital e Maternidade Victor Ferreira do Amaral, conforme requerido 
ao Ministério da Educação e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, privilegiando-se, assim, os princípios constitucionais da eficiência e 
da continuidade do serviço público, à vista especialmente do pressuposto 
inafastável de que saúde é função essencial e constitui dever do Estado e 
direito de todos (Acórdão nº  3125/2006 - 1ª Câmara). (grifei)       

6. Considerações finais
No presente momento desta reflexão sobre os princípios da eficiência e 
da economicidade, já enriquecido pela reflexão doutrinária e vivência 
jurisprudencial, permito-me trazer a lume, com alguns pequenos ajustes, 
constatações que fiz em estudo anterior  sobre o tema24, que penso 
continuam atuais e pertinentes:

1. No plano da teoria econômica e de gestão, a busca de eficiência – e 
num plano mais amplo, de efetividade – pelas organizações públicas  se 
consubstancia, em última instância, num imperativo de ordem estratégica, 
ou seja, num determinante de sua legitimidade social. Assim, no necessário 
plano normativo (ético) da economia política do bem-estar25, pode-se 
vincular a ideia de eficiência, em íntima correlação material com a de 
economicidade, à obtenção do melhor resultado socioeconômico possível 
da alocação do conjunto escasso de recursos transferidos da sociedade para 
os entes estatais responsáveis pelo atendimento das múltiplas e urgentes 
necessidades de ordem pública ou geral. Tal posição, portanto, reconhece 
a importância da racionalidade econômica no complexo processo de 
tomada de decisão de investimentos/gastos públicos, no entanto, não lhe 
confere o status fundacional consagrado no conjunto de idéias e iniciativas 
político-administrativas conhecido, no mundo anglo-saxão, como the  new 
public management. 

2. A eficiência e a economicidade, erigidas em princípios jurídico-
constitucionais, desvelam o anseio social que fundamenta a exigência de 
um agir administrativo consentâneo com o enorme conjunto de legítimas, 
profundas e estruturais demandas coletivas  e/ou difusas presentes em 
nossa perversa realidade socioeconômica, impondo-se, como direito 
subjetivo público fundamental, a existência de uma gestão pública 
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competente, honesta, racionalmente fundamentada, transparente e 
participativa, propiciando-se, enfim, a concretização de um espaço público 
efetivamente democrático.

3.  Os princípios constitucionais da eficiência/economicidade não podem, 
é fundamental que isso fique bem claro, suscitar entendimento errôneo 
no sentido de que, em seu nome, a legalidade seja, pura e simplesmente, 
sacrificada ou relegada a um plano inferior. Com efeito, estes dois princípios 
constitucionais da Administração devem harmonizar-se, entre si e com 
os demais princípios correlatos, permitindo ao gestor público atuar com 
eficiência e economicidade, em consonância com a dimensão finalística da 
legalidade26. Admite-se, assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, 
e à luz, em especial, do princípio da razoabilidade (proporcionalidade), um 
exercício de ponderação entre eficiência/economicidade e legalidade.  

4. O enfoque material de ordem estritamente gerencial-econômica, 
neste cenário, não pode ser um valor absoluto, em função da necessária 
ponderação de valores imposta pelo Texto Constitucional, a fim de tornar 
efetiva a sua força normativa, e propiciar, assim, a necessária harmonização 
das ordens econômica,  financeira, tributária/orçamentária e social.

5. É fundamental, por fim, afirmar-se que, no duplo e complementar exame 
da eficiência e da economicidade dos atos públicos de gestão, não se admite 
mais considerar o mérito do ato administrativo como empecilho à atuação 
do Controle Externo, em especial, nas situações em que se possa, diante do 
universo fático, determinar, racional e fundamentadamente, qual a alternativa 
que melhor atende o interesse público. Portanto, funcionam tais princípios 
como verdadeiros contrapontos à discricionariedade administrativa. Tal 
constatação, destaque-se, reforça a tese de que a Constituição Federal 
autoriza e impõe a avaliação pelos Tribunais de Contas do conjunto amplo 
de questões que se referem ao chamado mérito administrativo.  

Neste amplo cenário, a busca, no plano da macrogestão pública, de 
eficiência/economicidade, qualificada como o máximo cumprimento 
possível das metas definidas para a realização de sua missão social, ao 
menor custo possível, insere-se dentro de qualquer discurso “oficial”, 
independentemente da ideologia (ou ideologias) dominante(s).

Não obstante, uma posição excessivamente fundada nos aspectos centrais 
da racionalidade econômica, do ponto de vista da teoria econômica 
tradicional, não foi consensual, mesmo no contexto do Reino Unido, durante 
os influentes e paradigmáticos anos do “reinado” liberal-ortodoxo da “Dama 
de ferro” (Margareth Thatcher), expoente do chamado “neoliberalismo”.
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O apelo à racionalidade econômica no processo de tomada de decisão 
de investimentos/gastos públicos é importante e deve ser sempre 
estimulado, em conjunto com outros fundamentos, em especial, de 
ordem jurídico-institucional, com proeminência para o conjunto amplo 
de relevantes e concernentes princípios constitucionais, como se observa, 
bem claramente, no caso brasileiro.

Portanto, reconhecer, no amplo conjunto dos atos públicos de gestão, 
a importância política, estratégica e operacional da lógica 
econômica, não significa conferir-lhe uma espécie de status 
fundacional, como consagrado pela ideologia “thatcheriana” 
e seu conjunto de propostas e iniciativas de reforma do Estado 
qualificado como  the new public management - NPM27. No 
mesmo sentido, merece ressalvas o enfoque excessivamente 
economicista da chamada “análise econômica do direito” (law 
and economics)28 , doutrina jusfilosófica de grande repercussão, 
em especial, nos Estados Unidos e, atualmente, objeto de forte 
polêmica.29

É importante, ante tudo o que foi exposto, não se confundir, na sua 
dimensão teleológica, o conceito de eficiência econômica com o 
conceito de eficiência administrativa. Marçal Justen Filho destaca que, 
em razão disso, alguns doutrinadores preferem a expressão princípio 
da eficácia administrativa, com o fim de “reduzir a transposição 
indevida dos conceitos econômicos para a dimensão estatal.”30 

A dimensão econômica, como visto, deve ser levada em conta 
sempre que possível – afinal, por definição, os recursos públicos 
(e privados) são escassos – no processo decisório de gastos 
e investimentos públicos, em especial, em um país com um nível ainda 
extremo de subdesenvolvimento social como o nosso.

No entanto, isso não autoriza que se adotem soluções ótimas única e 
exclusivamente sob o ponto de vista estritamente econômico-financeiro. De 
fato, em sintonia com a mais que centenária sabedoria de Dom Pedro II (cf. 
epígrafe), a questão fundamental, ainda hoje e, provavelmente, por muitos 
anos (décadas), não é só gastar o mínimo possível (ou obter o maior resultado 
quantitativo [“lucro”] alcançável), mas gastar da melhor maneira possível, 
obtendo o máximo resultado social desejado e necessário, considerado o amplo 
leque de urgentes demandas sociais presentes em nossa perversa realidade.

Neste momento, vale trazer a lume reflexão de Modesto Carvalhosa no 
sentido de que:    

É importante, 
ante tudo o que 
foi exposto, não 
se confundir, na 

sua dimensão 
teleológica, 
o conceito 

de eficiência 
econômica 

com o conceito 
de eficiência 

administrativa.
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“A economicidade, transcendendo ao plano meramente econômico, em 
termos de rentabilidade ou lucratividade, afirma-se exatamente como 
critério ou método normativamente imposto ou sugerido de obtenção 
prioritária de um lucro social ou coletivo, do qual a remuneração 
compensatória dos capitais diretamente empregados é mero instrumento, 
nem sempre imprescindível, se bem que instrumentavelmente almejável”.33 

(grifos do original)

Uma vez que o Brasil se qualifica, do ponto de vista jurídico-institucional, 
como um Estado democrático de Direito, um conjunto amplo de valores 
e princípios deve sempre direcionar e vincular as escolhas públicas no 
alcance de fins efetivamente de interesse público e social.

Penso que se pode, após tudo o que foi aqui exposto, assumir a posição 
de que os princípios constitucionais em tela implicam, necessariamente, 
o plano da relação administração/administrado, em um importante 
reforço no reconhecimento de uma imperativa relação institucional de 
natureza obrigacional qualificada, de um lado, por um dever de agir de 
modo competente, honesto, racionalmente fundamentado, transparente 
e participativo, em síntese, um dever de um agir democrático, ao qual 
corresponde, de outro lado, um direito fundamental de cidadania 
consistente na exigência de um agir eficiente e econômico voltado para 
o atendimento, do modo mais amplo possível, das necessidades mais 
prementes da sociedade.

Neste contexto, uma gestão estatal socialmente eficiente e econômica é 
fundamento de legitimação do próprio Estado e instrumento essencial 
de fortalecimento de um espaço público verdadeiramente republicano 
e democrático em nossa nação, preservando, assim, de modo integral e 
absoluto, o basilar e fundante princípio da dignidade humana.
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NOTAS

1 - Meu primeiro ensaio doutrinário sobre o tema foi: Reflexões sobre o princípio 
constitucional da economicidade e o papel do TCU. Revista do TCU. Brasilia, nº 78, 
1998, p.41/5.

2 - Ademais, esclarecia o saudoso mestre que: “Esse dever de eficiência, bem lembrado 
por Carvalho Simas, corresponde ao ‘dever de boa administração’ da doutrina 
italiana, o qual já se acha consagrado, entre nós, pela Reforma Administrativa Federal, 
do Decreto-Lei 200/67, quando submete toda atividade do Executivo ao controle 
de resultado (arts. 13 e 25, V), fortalece o sistema de mérito (art. 25, VII), sujeita a 
Administração indireta à supervisão ministerial quanto à eficiência administrativa 
(art. 26, III) e recomenda a demissão ou dispensa do servidor comprovadamente 
ineficiente ou desidioso (art. 100)” (ob. cit., 4ª ed. atual. São Paulo: RT, 1976, p. 77).  

3 - Para uma abordagem histórica, doutrinária e da jurisprudência do TCU sobre os 
contratos de gestão, veja-se, entre outros, o meu ensaio: O TCU e a fiscalização dos 
contratos de gestão. Revista de Direito Administrativo e LRF. Curitiba: Zênite, maio 
2007.

4 - Para uma visão mais aprofundada do tema em tela, inclusive quanto ao fenômeno 
político-gerencial, de matiz anglo-saxão denominado New Public Management 
– NPM, sugere-se a leitura do seguinte ensaio doutrinário de minha autoria: O 
princípio constitucional da eficiência – um enfoque doutrinário multidisciplinar. 
Fórum  Administrativo – Direito Público. Belo Horizonte: Editora Fórum, ano 1, vol. 
3, maio/2001.

5 - Vale destacar o seguinte comentário de Andréa Queiroz Fabri sobre a precedência 
da ciência econômica quanto ao tema em tela: “(...) o estudo da eficiência em Direito 
é mais recente do que as análises efetuadas pelos economistas. Mesmo com o 
advento do Direito Econômico, também em suas conhecidas versões de pesquisa 
entre Economia e Direito (Law and Economics), deve ser considerado o contexto que 
vem orientando seu estudo, desde o desabamento da estrutura liberal, e a noção de 
eficiência planificada nos Estados da ‘cortina de ferro’, concomitante com a volta na 
crença na infalibilidade do mercado, até o estágio contemporâneo, com o abandono 
das noções clássicas da democracia, em prol da efetividade desta pela participação 
popular racional nas deliberações de caráter coletivo”. (Responsabilidade do Estado: 
Planos Econômicos e Iniciativa Privada. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 93). 

6 - Sobre Ética e Economia, São Paulo, Cia. das Letras,1999, p. 37 e 47/8.

7 - WONNACOTT/WONNACOTT, Paul e Ronald. Introdução à Economia, São Paulo, 
McGraw-Hill, 1985, p. 15/6.

8 - SANDRONI, Paulo. Dicionário de Administração e Finanças, São Paulo, Editora 
Best Seller, 1996, p. 149.

9 - BUGARIN, Bento José. O Sistema de Fiscalização dos Recursos Públicos Federais 
adotado no Brasil (Palestra proferida no “Segundo Congresso Internacional de 
Auditoria Integrada”, Buenos Aires, junho de 1995), Brasília, Revista do TCU, nº 64, 
1995, p. 17.

10 - A presente seção se baseia, essencialmente, no Capítulo III da minha obra: O 
princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do TCU – 2ª edição 
(Belo Horizonte: Fórum, 2011).   
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11 - Emerson Gabardo, p. ex., ao discorrer sobre o referido princípio da eficiência, e 
examinando a economicidade  como um dos seus  atributos,  estatui que: “(...), no caso 
da economicidade, esta deve ser entendida não como sinônimo de eficiência, mas como 
um dos aspectos que a determina, e nem sempre”. Em seguida, no entanto, reconhece 
que “há que ser ponderada a existência de relevante doutrina no sentido de equiparar 
eficiência e economicidade”. Neste plano, cita posição de Luís Cabral de Moncada no 
sentido de que “a eficiência refere-se ao acomodamento da gestão econômica a um 
aproveitamento racional dos meios humanos e materiais de que dispõe, minimizado os 
custos de produção, de modo a responder na maior escala possível às necessidades que 
se propõe satisfazer” (Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa: São Paulo, 
Dialética, 2002, p. 28/9). Cabe destacar que o referido autor português conclui suas 
observações afirmando que “trata-se de um corolário do princípio da economicidade 
que visa criar as condições para que a rentabilidade empresarial seja possível”. (Direito 
Económico. 2. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1988,  p. 206). 

12 - REIS, Palhares M. “A eficiência na Constituição”, Brasília, Correio Braziliense, 
Suplemento Direito & Justiça, fev/2000, p. 5.

13 - Ob. cit., p. 17.

14 - REIS, Palhares. M. Ob. cit., p. 5.

15 - Curso de Direito Constitucional, 7ª ed., São Paulo, Malheiros, 1999, p. 2.

16 - NIEBUHR, Joel de Menezes. “Princípio da Eficiência: Dimensão Jurídico-
Administrativa”, São Paulo, ILC, nº 70, dez/1999, p. 955.

17 - MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Apontamentos sobre a Reforma 
Administrativa, São Paulo, Renovar, 1999, p. 18.

18 - Quatro Paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno: Legitimidade, 
Finalidade, Eficiência, Resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p.112.

19 - TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário,  
vol. V: o Orçamento na Constituição, 2ª ed. rev., Rio de Janeiro, Editora Renovar, 
2000, p. 307.

20 - Da reforma administrativa constitucional. Rio de Janeiro, 1999, p. 45.

21 - Marcelo Figueiredo destaca, com precisão, neste cenário, que: “Não se pode 
supor que, ao exercer controle ‘contábil, orçamentário, financeiro, operacional 
e patrimonial’, não se paute o órgão controlador senão pela razoabilidade. Não 
há como pretender controlar a legitimidade do patrimônio público sem atentar 
concomitantemente para a razoabilidade. Essa a razão pela qual anteriormente 
aludimos à razoabilidade como princípio implícito a informar as atividades 
controladoras e fiscalizatórias dos Tribunais de Contas. A rigor, aliás, o princípio da 
razoabilidade é verdadeiro pressuposto necessário para empreender os controles 
de economicidade e legitimidade.” (O controle da moralidade na Constituição. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 99). (grifei)

22 - PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Ob. cit., p. 45.

23 - Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 5. ed. São Paulo: 
Dialética, 1998, p. 66/7. É importante observar que Justen Fº considera, com razão, 
a previsibilidade como aspecto limitador do controle externo da economicidade/
eficiência (ob. cit., p. 67/8).  
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24 - O princípio constitucional da eficiência – um enfoque doutrinário multidisciplinar 
(ob. cit.).

25 - Destaco o aspecto “político” da economia do bem-estar de índole “normativa” 
(ética), para caracterizar o distanciamento proposto em relação à tradicional e 
dominante visão exclusivamente, ou majoritariamente, “preditiva”,  de índole 
essencialmente racionalista/utilitarista.   

26 - Cabe destacar que a moderna doutrina administrativista tem incorporado 
novas acepções ao conceito de legalidade, o que, sem descaracterizá-lo, permite 
uma interpretação mais consentânea com a complexa realidade decisória e 
operacional dos atos administrativos de gestão. Neste novo cenário, um conjunto 
de elementos principiológicos, todos com inegável densidade normativa, passam a 
exercer um papel de maior relevância, tanto na doutrina quanto na jurisprudência 
lato sensu,  com destaque para a boa-fé, a segurança jurídica, a proporcionalidade e 
a razoabilidade. Tal aspecto se manifesta, também e notadamente, no universo da 
tríplice dimensão do conceito de regularidade para os fins da atuação do controle 
externo, a qual enseja um exame profundo e integrado de três vetores normativos 
interdependentes e complementares: legalidade, legitimidade e economicidade 
(CF, art. 70, caput). Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a propósito, esclarece 
que: “(...), importante papel para impulsionar a observância constitucional desses 
direitos (fundamentais) foi cometido às Cortes, para tornar efetivo o comando de 
resultado – a definição de uma legalidade finalística – claramente expressa no art. 
70 da Constituição brasileira ao instituir a competência desses órgãos não apenas 
quanto ao controle da legalidade, mas também quanto ao da legitimidade e da 
economicidade das ações administrativas. (ob. cit.,  p 112).     

27 - Cabe destacar que o aspecto fundacional, no plano ideológico NPM, de que a 
prestação de serviços públicos deve se submeter, no limite máximo possível, à lógica 
de mercado, ou seja, da livre iniciativa, encerra e consagra, dogmaticamente, a tese 
de que o mercado é o local ótimo [maximizador de resultados] para a alocação do 
conjunto de recursos públicos, ou seja, é o meio mais eficiente para se atingir os fins 
públicos desejados. Para uma visão detalhada deste tema recomenda-se a leitura 
de: FERLIE, Ewan, ASBURNER,  Lynn,  FITZGERALD,   Louise, e PETTIGREW, Andrew. A 
Nova Administração Pública em Ação, Brasília, EdUnB e ENAP, 1999.

28 - Nesse ideário, sobressaem as posições de Richard A. Posner, profícuo e 
polêmico “jurista-economista” americano, que concentra suas análises na 
defesa da conduta humana racional, com base nas ideias fundamentais da teoria 
microeconomia neoclássica. Tal construção teórica erige a figura ideal do homo 
oeconomicus maximizador de utilidades e preferências, em um ambiente de livre 
mercado. Posner, com base neste arcabouço teórico, difundiu a doutrina da análise 
econômica do direito, autoproclamada como “interdisciplinar”, que se identifica 
fundamentalmente com a tese defendida, em especial e originariamente, por Gary 
S. Becker, prêmio Nobel de Economia (1992), de que o “enfoque econômico” é o 
que proporciona um quadro amplo, valioso e unificado para a compreensão de 
todo tipo de comportamento humano. Para maiores detalhes a respeito do tema, 
sugere-se a leitura do meu ensaio doutrinário: Controle Abstrato e Concentrado 
de Constitucionalidade, Ordem Econômica e Antinomia de Princípios: Liberalismo 
Econômico v. Justiça Social". Porto Alegre: Ed. Síntese, 2002 (republicado na Revista 
Fórum Administrativo. Belo Horizonte: Ed. Fórum, ano 3, nº 34,  dez. 2003). 

29 - Com efeito, com a recente crise econômico-financeira de alcance mundial 
[2008], a fé no poderes “míticos” de auto-regulação e eficiência intrínseca dos 
mercados, em especial, dos mercados financeiros, viu-se fortemente abalada.  No 
entanto, bem antes da débâcle global, qualificados juristas norte-americanos já 
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questionavam os fundamentos teóricos da análise econômica de direito, como, por 
exemplo, Cass Sunstein, ao  sustentar que: Free markets depend for their existence 
on law. Markets should be understood as a legal construct, to be evaluated on the 
basis of whether they promote human interests, rather than as a part of nature 
and the natural order, or as a simply way of promoting voluntary interactions” [em 
tradução livre: Mercados livres dependem do direito para existir. Mercados devem 
ser compreendidos como uma construção legal, a serem avaliados quanto a se 
promovem interesses humanos, em vez de ser vistos como parte da natureza e da 
ordem natural, ou como uma simples maneira de promover interações voluntárias].  
Em síntese, estatui que “free markets ara a tool, to be used when they promote 
human purposes, and to be abandoned when they fail to do so” [mercados livres 
são um instrumento, a ser usado quando eles promovem propósitos humanos e a 
ser abandonado quando eles falham em fazê-lo] (Free Markets and Social Justice. NY 
e Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 4/7).  

30 - Ademais, aduz que: “O princípio da eficácia impõe como primeiro dever à 
Administração evitar o desperdício e a falha” e acrescenta que: (...) a eficácia tem de 
ser avaliada como ponderação de interesses e de valores de distinta natureza, sem 
eleger o lucro e a rentabilidade econômica como princípio único ou fundamental”. 
Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 85. Em versão 
recentíssima de sua consagrada obra, corroborando o entendimento retro, afirma 
que: “A eficiência consiste em considerar a atividade administrativa sob prisma 
econômico, político, ambiental e social. Como os recursos públicos são escassos, 
é imperioso que sua utilização produza os melhores resultados econômicos, do 
ponto de vista quantitativo e qualitativo. No entanto e tal como acima apontado, 
a eficiência da atividade administrativa exige tomar em vista não apenas os fatores 
exclusivamente econômicos”. Curso ...  São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 488.

31 - Direito Econômico. São Paulo: RT, 1973, p. 345.
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LENIÊNCIA – Lei 12.846/2013
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Histórico do acordo de leniência 

A Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, 
entrou em vigor no ordenamento jurídico pátrio no final de janeiro de 
2014 e dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil, 
de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração 
Pública nacional ou estrangeira. 

Nesse sentido, observa-se que o legislador optou pela responsabilização 
administrativa e civil da pessoa jurídica, com destaque para o poder 
sancionador da Administração Pública, definindo a maneira como o 
Poder Público apura e responsabiliza aqueles entes que contra ele pratica 
atos lesivos. 

A inclusão da proteção da Administração Pública estrangeira se deu em 
atendimento aos compromissos internacionais de combate à corrupção 
assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção (ONU), a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção 
(OEA) e a Convenção sobre Combate da Corrupção de Funcionários 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

A Lei Anticorrupção estabeleceu também a possibilidade de as pessoas 
jurídicas responsáveis pela prática de atos ali previstos, que colaborem 
efetivamente com as investigações e com o processo administrativo, 
celebrarem acordo de leniência, que poderá resultar em atenuação das 
sanções previstas na lei.

Apesar de a doutrina nacional considerar que a origem do instituto do 
acordo de leniência está no direito antitruste, mais especificamente na 
Medida Provisória 2.055, de 11 de agosto de 2000, na realidade o instituto 
é reflexo da experiência internacional bem-sucedida, principalmente dos 
Estados Unidos da América. 

Ressalte-se que o instituto do acordo de leniência foi introduzido no sistema 
brasileiro de defesa da concorrência com o fim de combater as infrações 
à ordem econômica de forma mais pragmática e efetiva, levando em 
consideração a dificuldade real de obtenção de provas da existência do ilícito. 

Na Lei 12.846/2013, por sua vez, a principal prática ilícita a ser combatida 
é o pagamento de propina ou suborno a agentes públicos por pessoas 

CARLOS HIgINO
Procurador-Geral do Ministério 
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jurídicas (artigo 5º, I da lei). A dificuldade de obtenção de provas da 
existência de corrupção e a dificuldade de recuperação de ativos motivou 
o legislador a estabelecer o acordo de leniência na Lei Anticorrupção 
como forma de incentivar o particular a dar conhecimento do ato lesivo à 
autoridade competente, com o estabelecimento de incentivos (redução 
de sanção). 

Assim, verifica-se que o principal objetivo da Lei Anticorrupção foi criar 
um novo ambiente nas relações estabelecidas entre agentes privados e 
a Administração Pública, nacional ou estrangeira, propício a fomentar 
a probidade e a ética, sem perder de vista o efetivo ressarcimento dos 
prejuízos causados por atos lesivos causados por pessoas jurídicas ou que 
as beneficiem.
 
Porém, diante da opção discricionária do legislador de estabelecer 
diversos regimes jurídicos sancionadores, exige-se da Administração 
Pública harmonia e coerência na utilização dos instrumentos preventivos 
e repressivos, assim como entendimentos entre autoridades dos mais 
diversos poderes do Estado. 

Da autonomia entre as instâncias

Nosso ordenamento jurídico tem como pilar a independência e a 
harmonia entre os poderes da União. Em decorrência desse primado, 
a instauração do devido processo administrativo não pode ficar 
condicionada à apuração na sede judicial ou à atuação do Ministério 
Público (seja na esfera penal, seja civil – improbidade) ou de qualquer 
outro órgão de Estado. 

A instância penal, a exemplo do que dispõe o art. 126 da Lei 8.112/1990, 
apenas poderia se sobrepor à instância administrativa nos casos de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria: “Art. 
126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso 
de absolvição criminal de que negue a existência do fato ou sua autoria.”

Nesse sentido é a lição do administrativista Hely Lopes Meirelles: 

“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 
criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a 
Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo 
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em face da presunção constitucional de não culpabilidade. Apurada a falta 
funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância 
ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade 
administrativa correspondente.” (Direito Administrativo Brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 498/499).

Os Tribunais Superiores vêm decidindo nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E 
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO PENAL POR FALTA DE 
PROVA. INOCORRÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE REPERCUSSÃO DA COISA 
JULGADA PENAL NA ESFERA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. DOUTRINA. 
PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
- O exercício do poder disciplinar pelo Estado não está sujeito ao prévio 
encerramento da “persecutio criminis” que venha a ser instaurada perante 
órgão competente do Poder Judiciário nem se deixa influenciar por eventual 
sentença penal absolutória, exceto se, nesta última hipótese, a absolvição 
judicial resultar do reconhecimento categórico (a) da inexistência de 
autoria do fato, (b) da inocorrência material do próprio evento ou, ainda, (c) 
da presença de qualquer das causas de justificação penal. Hipótese em que 
a absolvição penal dos impetrantes se deu em razão de insuficiência da 
prova produzida pelo Ministério Público. Consequente ausência, no caso, 
de repercussão da coisa julgada penal na esfera administrativo-disciplinar. 
Doutrina. Precedentes. (MS 23.190 RJ - Ministro Celso de Melo - STF).

Tais raciocínios jurídicos devem ser também transportados para o processo 
administrativo de celebração do acordo de leniência, uma vez que a Lei 
12.846/2013 estabelece à CGU, no âmbito do Poder Executivo federal, 
as competências para avaliação da colaboração efetiva eventualmente 
proposta por pessoa jurídica no caso de prática de ato lesivo em desfavor 
da Administração Pública nacional ou estrangeira.

Assim, em razão dessa autonomia, caso a União (CGU) venha a celebrar um 
acordo de leniência com uma pessoa jurídica na esfera administrativa, em 
nada interfere na atuação do Ministério Público ou do Poder Judiciário, já 
que a Lei Anticorrupção nada estabelece nesse sentido. 

Importante ressaltar que o acordo de leniência está inserido no contexto 
da responsabilização administrativa da pessoa jurídica por atos lesivos, 
possuindo clara natureza de atuação sancionadora/disciplinar do Poder 
Público. 
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Apesar de não ser considerado um requisito para sua celebração, não há 
dúvidas de que a reparação integral do dano por parte da pessoa jurídica 
apresenta-se como um importante elemento a ser ponderado no pleito 
do acordo de leniência.

Afinal de contas, quando das negociações do acordo, deve o Poder Público 
verificar a melhor forma de atender ao interesse público, tais como o 
modo e a forma como a recomposição do patrimônio público violado será 
efetivamente realizada, não podendo implicar nunca renúncia dos valores 
correspondentes aos danos causados à Administração Pública.

Por fim, importante ressaltar que a autonomia entre as instâncias não cria óbice 
a que as instituições da República de combate à corrupção se comuniquem 
entre si e compartilhem elementos produzidos em suas investigações ou que 
celebrem conjuntamente, nos termos da lei, o acordo de leniência. 
 

Do controle dos acordos de leniência

Como já referido, com as Convenções da ONU, OEA e da OCDE, o Brasil 
obrigou-se a punir de forma efetiva as pessoas jurídicas que praticam 
atos de corrupção, em especial o suborno transnacional, caracterizado 
pela corrupção ativa de funcionários públicos estrangeiros. 

O acordo de leniência foi instituído em razão dessa visão funcionalista, 
em que os instrumentos sancionadores estão a serviço da ordem jurídica 
e social, em busca de sua maior efetividade, que no caso se dá com a 
aplicação da sanção devida e com o ressarcimento dos danos causados 
ao Poder Público. 

Apesar de o TCU, jurisdição constitucional especializada, ter entendimento 
pacificado no sentido de que não pode controlar os resultados de 
sindicâncias ou processos administrativos disciplinares, porquanto tais 
poderes não se subsomem às competências constitucionais e legais 
do TCU1, a Lei 12.846, de 2013, protegeu de forma muito explícita 
suas competências constitucionais e legais de avaliação de danos à 
Administração Pública, nos seguintes artigos: 

“Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de 
reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das 
sanções estabelecidas nesta Lei. 

1 - 495/2008 - Plenário; 
576/2010 - Plenário e
2816/2011 - Plenário.
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Parágrafo único.  Concluído o processo e não havendo pagamento, o 
crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública.

Art. 16.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão, no âmbito de suas competências, por meio de seus órgãos 
de controle interno, de forma isolada ou em conjunto com o Ministério 
Público ou com a Advocacia Pública, celebrar acordo de leniência com 
as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos e pelos fatos 
investigados e previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com 
as investigações e com o processo administrativo, de forma que dessa 
colaboração resulte:
(...)
§ 3o  O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de 
reparar integralmente o dano causado.

Assim, a autonomia das instâncias deve também levar em consideração 
as atribuições entre órgãos de controle interno e externo, de densa 
relevância constitucional.  Isso porque, com base no poder hierárquico e 
no poder de polícia, é dever dos órgãos de controle interno adotarem 
todas as providências sob sua alçada relacionadas ao dever de apurar 
ilícitos e eventualmente punir servidores e agentes privados sob sua 
hierarquia ou fiscalização.

Importante ressaltar que, antes da edição Lei 12.846, de 2013, nem a 
Constituição Federal, nem a Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, Lei Orgânica 
do TCU, previram instituto semelhante ao acordo de leniência, razão pela 
qual não regularam qualquer procedimento a esse respeito.

Porém, com a edição da Medida Provisória nº 703, de 2015, ao definir no 
§ 14 do art. 16 o encaminhamento do acordo de leniência aos respectivos 
Tribunais de Contas, veio suprir uma lacuna na legislação pátria e teve 
como propósito principal assegurar a relevante participação destes no 
âmbito dos acordos de leniência. 

Assim, a partir da nova redação da Lei 12.846, de 2013, os Tribunais 
de Contas passaram a ter protagonismo expresso em lei, para 
apreciar os acordos de leniência nos termos das suas atribuições 
constitucionais.  

Por fim, todos os órgãos imbuídos no combate à corrupção devem primar 
pela cooperação em busca do interesse público, sem abrir mão de suas 
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competências e não perdendo de vista o espírito desse novo marco 
legal, o estabelecimento de ambiente probo e legalmente adequado e a 
recuperação de ativos decorrentes da prática de corrupção.





Uma contribuição do 
Direito Administrativo 
para o aprimoramento 
do ambiente de 
negócios no Brasil

Valter Shuenquener de Araújo
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A caminhada rumo a um Estado Gerencial. 
Um projeto apartidário de redução 
da intervenção estatal no domínio 
econômico.
Pouco tempo após a promulgação da Constituição da República de 1988, 
mais precisamente em 1995, foi publicado um documento divulgado 
pela Presidência da República denominado Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado. O referido texto foi elaborado a pedido do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso pelo então ministro Bresser 
Pereira, titular da pasta da Administração Federal e da Reforma do Estado. 
Em linhas gerais, consta, na referida obra, uma reluzente preocupação 
com a transformação do Estado brasileiro, um Estado Patrimonialista e 
Burocrático, em um Estado Gerencial. Há um nítido reconhecimento de 
que as crises pelas quais o Brasil passou, também, decorrem de uma crise 
no modelo de Estado adotado.

O Estado brasileiro havia se desviado de seu papel fundamental e, ao se 
agigantar em um paternalismo inexcedível, assumiu funções no setor 
produtivo da economia que originaram resultados desastrosos: ineficiência, 
déficit orçamentário, crise fiscal, corrupção, piora dramática na qualidade 
dos serviços de saúde, segurança e educação, dentre outros efeitos.

Nosso país, consoante se extrai do referido texto, ainda, guarda resquícios 
de um modelo de Estado Patrimonialista, um Estado regalista em que o 
poder é exercido pro domo sua. A distribuição de cargos públicos é feita, 
por não raras vezes, de modo a permitir que o poder seja exercido em 
proveito próprio. Benefícios garantidos ao próprio nomeante ou a uma 
determinada agremiação partidária que se encontre no poder. Os amigos 
da “Corte” recebem as prerrogativas, os privilégios necessários para o seu 
prazer pessoal ou o do seu grupo político. Também temos características 
de um Estado Burocrático, um Estado que, por mais que decida de modo 
impessoal, não tem compromisso com a qualidade e a eficiência. Um 
Estado que despreza o fato de que a vida das pessoas, também, é medida 
pelo tempo e que age sem qualquer preocupação com os destinatários de 
seus atos.

E há, ainda, algo muito pior: as frequentes ocasiões em que se tem uma 
fusão dos modelos de Estado Patrimonialista e Burocrático. Nesses casos, 
utiliza-se a burocracia para, unicamente, esconder preferências e privilégios. 
É a burocracia irracional, o que deixaria sem palavras Max Weber, criador 
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da teoria da burocracia na Administração. Sua doutrina foca na eficiência 
da burocracia estruturada por normas impessoais e racionalmente 
estabelecidas1. No Brasil, temos um fator agravante. As mazelas do Estado 
Burocrático e Patrimonialista na economia foram intensificadas pela 
aproximação excessiva entre a elite da Administração burocrática estatal e 
o empresariado, o que foi capaz de originar um ambiente incentivador da 
não competitividade. Sobre o tema, são preciosas as palavras de Eli Diniz, 
verbis:

“O estreitamento dos vínculos entre elites estatais e empresariais em certos 
momentos no tempo e em determinadas agências burocráticas, sob os 
efeitos de um contexto não competitivo, gerou situações de intrincado 
entrelaçamento de interesses e de subordinação do público ao privado.” 2

O Estado brasileiro é, frequentemente, lembrado por interferir 
demasiadamente nos mais distintos segmentos da economia, assumindo 
um papel muito mais amplo do que aquele que lhe seria comum na 
garantia da segurança, saúde, educação e na promoção da justiça. Sobre 
esta ingerência excessiva, são precisas as palavras de Alfredo Lamy, verbis:

“O Estado insinuou-se em toda parte. De simples distribuidor normal de 
justiça e segurança, viu ampliar-se o domínio de suas atribuições e até 
a indústria e o comércio que, durante muito tempo, mantiveram sesse 
quase ‘direito divino’ de liberdade e independência, no espaço de alguns 
anos tiveram suas atividades controladas ou regulamentadas. Mais ainda, 
o Estado substitui-se aos seus súditos no desempenho das atividades 
produtivas.” 3

É nesse caótico cenário que exsurge a expressão Estado Gerencial, uma 
tradução da locução New Public Management. Na essência, ela revela 
um modelo de Estado que mira na atuação transparente, eficiente e com 
qualidade. Uma Administração voltada para o controle dos resultados com 
o apoio e a mais ampla participação da sociedade. Nas palavras de Cabral de 
Moncada, “o Estado não é uma essência platônica separada da sociedade 
civil (...) o Estado não se sobrepõe ao indivíduo nem à sociedade”.4 Um 
Estado que inaugura uma atuação balizada não mais, exclusivamente, 
pela mera legalidade, mas, também, pela legitimidade. No dizer de 
André Saddy, o “Estado passou a depender, não somente da legalidade, 
mas, também, da legitimidade entendida esta como a conformidade 
de atuação do Estado à vontade popular, e da licitude, entendida como 
a submissão dos comportamentos aos valores morais prevalecentes 
no meio social”.5 Nesse modelo de organização gerencial, não se está 
diante de um enfraquecimento do Estado. Ao revés, seu fortalecimento 

1 - Confira-se WEBER, Max. 
A ética protestante e o 
espírito do capitalismo. 
2ª ed. São Paulo: Pioneira. 
2005.

2 - DINIZ, Eli. A reforma 
do Estado: uma nova 
perspectiva analítica. In: 
Política, ciência e cultura 
em Max Weber. COELHO, 
Maria Francisca Pinheiro; 
BANDEIRA, Lourdes, e 
MENEZES, Marilde Loiola de 
(Orgs.). Brasília: editora da 
UNB, 2000, p. 140-141.

3 - LAMY FILHO, Alfredo. 
O Estado empresário. In: 
Estudos em homenagem ao 
prof. Caio Tácito. DIREITO, 
Carlos Alberto Menezes 
(Org.). Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 34.

4 - MONCADA, Luiz S. 
Cabral de. Autoridade e 
Liberdade na Teoria do Acto 
Administrativo. Contributo 
Dogmático. Coimbra: 
Coimbra editora, 2014, p. 
13 e 83.

5 - SADDY, André. Limites 
e Técnicas de Contenção 
à Intervenção Direta 
do Estado Brasileiro na 
Economia. In: Estudos em 
homenagem ao professor 
Marcos Juruena Villela 
Souto. Belo Horizonte: 
Forum, 2015, p. 74.



64

é fruto de uma eficaz atuação reguladora, bem como do crescimento do 
fomento à iniciativa privada. Chega-se à inexorável conclusão de que o 
Estado depende da colaboração dos particulares para o desempenho 
de atividades relevantes para a coletividade. Os particulares precisam 
do Estado como catalisador de suas ações, e não como um substituto 
ineficiente e descomprometido com a qualidade e eficiência. O súdito 
se torna cliente e a Administração promove um intenso diálogo com os 
destinatários de seus serviços.

As ideias contidas no citado Plano Diretor de 1995 implicaram uma série 
de alterações normativas no nosso país, algumas de índole constitucional 
outras de nível legal. No âmbito constitucional, é de destaque a Emenda 
Constitucional nº 19 que, por exemplo, estimulou a celebração de contratos 
de gestão visando à ampliação da eficiência da Administração Pública, bem 
como a Emenda Constitucional nº 45, que inseriu como direito fundamental 
na Constituição a duração razoável do processo. A reconhecida deficiência 
estatal na prestação do serviço público da justiça só foi objeto de preocupação 
expressa pelo Constituinte em 2004, por meio da Emenda Constitucional nº 
45, e em razão específica desse nítido movimento em direção ao incremento 
da qualidade nas atividades estatais. Uma mobilização para a evolução 
normativa que parte da premissa de que devemos esperar a prosperidade 
mais da sociedade do que do próprio Estado.6

As leis brasileiras também se adaptaram à nova realidade. Avançando na 
década de 1990 e entrando nos anos 2000, nos deparamos com o surgimento 
da Lei Nacional de Concessões (Lei nº 8.987/1995), que viabiliza a prestação 
de serviços públicos por particulares, Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei 
nº 11.079/2004), que disciplina a execução de grandes empreendimentos e 
serviços por meio de um regime de cooperação entre o poder público e os 
particulares. As leis que fomentam as OSs (Lei nº 9.637/1998) e OSCIPs (Lei nº 
9.790/1999), também, remontam a este período de incremento do fomento 
público à inciativa privada que atua sem qualquer finalidade lucrativa. Leis 
de criação de agências de fomento, tais como a APEX-Brasil (Lei 10.668/2003) 
e ABDI (Lei 11.080/2004) corroboram o caminho das alterações legais com o 
escopo de se chegar à ampliação da eficiência estatal.

Nesse ambiente de transformação do Estado brasileiro em um Estado 
Gerencial, assistimos ao seu afastamento da execução direta de uma 
série de atividades. O Estado deixa de ser responsável pela produção 
e execução, assumindo uma “responsabilidade pela garantia” 
(Gewährleistungsverantwortung).7 A título de ilustração, bancos estaduais 
foram vendidos, a Vale do Rio Doce teve seu controle acionário alienado, a 

6 - No dizer de Cabral 
de Moncada, “o 
constitucionalismo norte-
americano pouco espera 
do Estado e tudo espera de 
uma Sociedade Civil viva e 
próspera”. MONCADA, Luiz 
S.  Cabral de. Autoridade 
e Liberdade na Teoria 
do Acto Administrativo. 
Contributo Dogmático. 
Coimbra: Coimbra editora, 
2014, p. 109. 

7 - A referida expressão 
foi utilizada pelo Tribunal 
Constitucional alemão. 
BVerfGE 108, 370.
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Embratel foi desestatizada, rodovias foram transferidas à gestão privada, o 
monopólio na exploração e refino do petróleo deixou de existir. Em lugar 
de executar diretamente atividades econômicas em sentido estrito e de 
prestar serviços públicos, na maioria das vezes, de forma ineficiente, o Estado 
brasileiro passou a desempenhar uma função regulatória por intermédio 
de dezenas de agências reguladoras. Privatization brings regulation. 
E essa dinâmica teve como central base constitucional o princípio da 
subsidiariedade,8 que tem sua raiz no princípio da livre iniciativa. O referido 
princípio está previsto na Constituição da República no art. 1º, IV, que o 
estatui como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 
bem como no seu art. 170, que o entrevê como um dos fundamentos da 
ordem econômica. Na definição de Diogo de Figueiredo de Moreira Neto, 
o princípio da subsidiariedade consiste em:

“Reconhecer a prioridade da atuação dos corpos sociais sobre os corpos 
políticos no atendimento de interesses gerais, só passando cometimentos 
a estes depois que a sociedade, em seus diversos níveis de organização, 
demandar sua atuação subsidiária. Este princípio aponta, assim, para a 
delegação social como forma de devolver à sociedade organizada todas 
as atividades que, não obstante serem de definido interesse público, não 
necessitem de tratamento político-burocrático nem exijam ordinariamente 
o emprego do aparelho coercitivo estatal.” 9

A intervenção estatal direta na economia por meio de empresas públicas 
e de sociedades de economia mista é pautada por um juízo discricionário 
do administrador, mas deve ser excepcional e entrincheirada pelos 
parâmetros estabelecidos pelo art. 173, caput, da Constituição da República: 
imperativos da segurança nacional e relevante interesse coletivo. Segundo 
André Saddy, “a norma jurídica do art. 173 da Constituição brasileira de 
1988 possui discricionariedade, mas também possui limites e uma série de 
técnicas de contenção”.10

Para uma apropriada exegese das expressões imperativas da segurança 
nacional e relevante interesse coletivo, o intérprete deve considerar as 
relevantes lições de Karl Engisch. É que, para ele, os conceitos vagos são 
dotados de uma zona de certeza (Begriffskern), que pode ser positiva 
ou negativa (negativen und positiven Anwendungsfälle), e uma zona 
intermédia ou de incerteza (Begriffshof), que configura o “halo do conceito”, 
revelando o espaço de dúvida quanto à identificação da hipótese descrita 
no texto normativo (zweifelhaften Anwendungsfälle).11

Por influência do Plano Diretor de 1995, o Estado mudou seu foco de 
atuação, mas não seria apropriado concluir que o Estado Gerencial é um 

8 - Na perspectiva de 
José Vicente Santos de 
Mendonça, o princípio da 
subsidiariedade não tem, 
no âmbito econômico, 
uma dimensão de princípio 
constitucional, sendo 
definido por uma diretriz 
político-administrativa de 
organização do Estado. Nas 
palavras de José Vicente, 
“Uma boa razão para que a 
subsidiariedade econômica 
não seja tida como princípio 
constitucional: o mundo 
muda, e, nessa mudança, 
pode haver suficiente 
consenso a favor de maior 
grau de intervenção estatal. 
(...) qual o sentido de se 
defender um princípio 
constitucional que, no 
fundo, não representa 
garantia real contra 
investidas estatais?” 
MENDONÇA, José Vicente 
Santos de. Direito 
Constitucional Econômico. 
A Intervenção do Estado na 
Economia à Luz da Razão 
Pública e do Pragmatismo. 
Belo Horizonte: Fórum, 
2014, p. 271.

9 - MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Administração 
Pública Não-Estatal e 
Descentralização Social. 
(Um estudo de caso: lei 
federal de gerenciamento 
de recursos hídricos). In: 
Estudos em homenagem ao 
prof. Caio Tácito. DIREITO, 
Carlos Alberto Menezes 
(Org.). Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 186.

10 - SADDY, André. Limites 
e Técnicas de Contenção 
à Intervenção Direta 
do Estado Brasileiro na 
Economia. In: Estudos em 
homenagem ao professor 
Marcos Juruena Villela 
Souto. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015, p. 77.

11 - ENGISCH, Karl. 
Introdução ao pensamento 
jurídico. 7. Ed. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 1996.
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Estado mínimo, um Estado neoliberal. Nesse ambiente, mais relevante 
do que ser mínimo é ser eficiente. Somos contrários à equiparação do 
Estado Gerencial ao conceito de Estado neoliberal ou de Estado mínimo, 
especialmente porque a mudança de enfoque na atuação estatal, que 
cessa a execução direta de atividade para atuar como incentivador e 
regulador, não implica, necessariamente, a redução do tamanho e da força 
do estado.12 Sob outro enfoque, o Estado contemporâneo assume funções 
adicionais que antes não integravam o seu catálogo de deveres. Sobre o 
tema, Diogo de Figueiredo Moreira Neto pontifica que:

“Os autores pós-modernos propõem como mais recente conceito de 
atividade estatal a realização dos direitos fundamentais. Com efeito, 
reconhece-se um triplo conteúdo técnico nos direitos fundamentais, 
correspondendo a uma tríplice missão a ser desempenhada pelo Estado 
para afirmá-los: a declaração, a garantia e a funcionalização desses direitos. 
(...) No que toca à terceira missão – a atividade de funcionalização – trata-se 
de um novo conteúdo das Constituições pós-modernas especificamente 
referido aos direitos fundamentais, que impõe ao Estado o dever jurídico 
de atuar no sentido de lograr a efetiva realização dos fins e dos valores 
constitucionais fundamentais.” 13

Em um ordenamento jurídico voltado para a preservação dos direitos 
fundamentais e da liberdade de iniciativa, os agentes econômicos devem 
ter a real possibilidade de criar, empreender e de, quando for o caso, 
participar do processo de formação das regras que poderão interferir nas 
suas vidas. Há, assim, um nítido reconhecimento pela sociedade e pelo 
próprio Poder Público de que o Estado tem limites e que qualidade e 
eficiência são atributos mais comuns no âmbito da iniciativa privada do 
que no cenário público. 

E essa incapacidade do Estado não é diferente em áreas de sua atuação 
primordial, tais como saúde e educação. Naquela, por exemplo, o índice 
de desenvolvimento do SUS (IDSUS) apontou, em 2011, que 93,8% dos 
municípios brasileiros tiveram nota abaixo de sete. Apenas seis municípios 
ficaram com nota acima de oito. Na área de educação, o resultado não é 
melhor. O IDEB, índice de desenvolvimento da educação básica, atestou 
em 2013 que apenas 20% dos municípios tiveram nota acima de 5,3. E 
nunca é demais lembrar que a captura do Estado por grupos privados pode 
fazer com que sejam perseguidos outros interesses que não aqueles que 
maximizam o bem-estar social. Segundo as palavras de Rodrigo Gouveia, 
“a independência dos organismos reguladores deve ser estabelecida 
relativamente à Administração Central, mas igualmente em face dos outros 

12 - “O liberalismo radical 
é uma utopia incompatível 
com a vida em sociedade e 
o modelo da concorrência 
livre não é mais do que 
a aplicação do princípio 
darwiniano da struggle for 
life à atividade económica 
e social com consequências 
potencialmente 
desintegradoras da vida 
social”. MONCADA, Luiz 
S. Cabral de. Autoridade 
e Liberdade na Teoria 
do Acto Administrativo. 
Contributo Dogmático. 
Coimbra: Coimbra editora, 
2014, p. 125.

13 - MOREIRA NETO, Diogo 
de Figueiredo. Ensaio sobre 
o resultado como novo 
paradigma do Direito 
Administrativo. In: Direito 
Administrativo. Estudos em 
homenagem a Francisco 
Mauro Dias. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 5.
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interesses, sobretudo em relação ao interesse dos fornecedores dos serviços 
de interesse geral”14. A pressão é maior para a pavimentação de uma rua ou 
para a construção de uma ponte do que para o investimento na formação 
dos profissionais de saúde, por exemplo. Assim, mesmo em relação a 
atividades essenciais, e a serem supostamente assumidas e realizadas pelo 
Estado, há um estímulo à ineficiência quando a responsabilidade pela sua 
execução remanesce sob a responsabilidade estatal. 

Um modelo contemporâneo de governance não aposta todas suas 
fichas no dirigismo, mas no estímulo à sociedade civil para a cessação da 
ineficiência estatal. Cria-se um ambiente propício para uma “regulação 
baseada na libertação da Sociedade Civil de uma tutela estatal asfixiante”15.  
O Estado recebe, no dizer de Rolf Stober,“um mandato constitucional para 
apoiar o crescimento”.16

Esta evolução normativa destinada ao empoderamento de particulares, a 
fim de se materializar um modelo de Estado eficiente, vem acompanhada 
de uma robusta preocupação estatal e apartidária com a estabilidade do 
comportamento do Poder Público. Sem previsibilidade quanto ao futuro 
não é possível ter um saudável ambiente de negócios apto a produzir 
riqueza. É que, conforme bem lembrado por Eugenio Rosa de Araújo, 
em recensão à clássica obra de Richard Posner, “A Análise Econômica de 
Direito”, “as pessoas racionais baseiam suas decisões em suas perspectivas 
de futuro não em suas lamentações sobre o passado”.17 Como exemplo 
dessa preocupação estatal, o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy 
criou, no segundo semestre de 2015, um grupo de trabalho composto 
por autoridades do Governo Federal e por professores de Direito 
Administrativo18 com o objetivo de que fossem criadas as mais diversas 
soluções legais para o estímulo à criação de um melhor ambiente de 
negócios em nosso país.

Contribuições do Direito 
Administrativo para o aprimoramento
do ambiente de negócios no Brasil
O referido grupo, formado precipuamente por professores de Direito 
Administrativo, atuou em seis eixos principais. Como primeiro foco de 
atuação, o grupo fez um profundo estudo para o aperfeiçoamento da Lei 
de Licitações (Lei nº 8.666), na medida em que muitos dos seus dispositivos 
estão ultrapassados e que inúmeros dos problemas de corrupção que 
estamos habituados a assistir decorrem de falhas graves no regramento do 

14  - GOUVEIA, Rodrigo. Os 
Serviços de Interesse geral 
em Portugal. Coimbra: 
Coimbra editora, 2001, p. 42. 

15 - MONCADA, Luiz S. 
Cabral de. Autoridade 
e Liberdade na Teoria 
do Acto Administrativo. 
Contributo Dogmático. 
Coimbra: Coimbra editora, 
2014, p. 131.

16 - STOBER, Rolf. Direito 
Administrativo Económico 
geral. Fundamentos 
e Princípios. Direito 
Constitucional Económico. 
Lisboa: Universidade Lusíada 
Lisboa editora, 2008, p. 61.

17 - ARAUJO, Eugênio Rose 
de. Recensão à obra El 
Análisis del derecho de 
Richard Posner – Capítulos I 
e II. In: Revista do Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro. nº 57, jul./set. de 
2015, p. 154.

18 - O Grupo de 
Trabalho foi criado pela 
Portaria MF nº 640 de 
11/08/2015 e teve como 
integrantes o secretário 
de Acompanhamento 
Econômico (SEAE) Paulo 
Guilherme Farah Corrêa, 
o secretário-executivo 
adjunto do Ministério 
da Fazenda Dr. Fabrício 
do Rozario Valle Dantas 
Leite e os professores 
Carlos Ari Sundfeld, Egon 
Bockmann Moreira, Flávio 
Amaral Garcia, Rafael Valim, 
Floriano Peixoto de Azevedo 
Marques Neto e Valter 
Shuenquener de Araujo.



68

procedimento licitatório. Uma das medidas propostas foi a de aproximação 
do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666 daquele previsto na Lei 
nº 10.520, Lei do Pregão, especialmente no que concerne à inversão das 
fases de habilitação e julgamento, com a inclusão da etapa recursal única ao 
final, o que implica inegável celeridade para o desfecho do procedimento. 

Além disso, o projeto contemplava uma preocupação com o conteúdo 
do projeto básico e executivo e com a necessidade de sua conclusão 
previamente à abertura do certame, a fim de evitar pleitos espúrios 
de aditamento contratual e incertezas quanto à execução do que 
contratado. Fez-se, também, uma restrição às hipóteses em que poderá 
ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, com o escopo de 
evitar sua vulgarização indevida, na medida em que essa circunstância 
tem se revelado prejudicial ao pleno desenvolvimento de uma atividade 
empresarial. O projeto admite que sociedades estrangeiras sejam líderes 
dos consórcios em licitações, o que não é possível nos dias de hoje, 
medida que poderia incrementar a competição ampliando o número de 
competidores nas licitações brasileiras. Em relação às áreas necessárias à 
conclusão do empreendimento a serem desapropriadas ou que devam ser 
objeto de servidão administrativa, sua liberação se torna uma condição 
para a celebração do contrato pelo Poder Público. Dessa maneira, evita-se 
o impasse posterior à celebração do ajuste, decorrente de eventual inércia 
estatal na adoção de providências para a realização da desapropriação ou 
para a constituição da servidão. O projeto prevê, em contratos de valores 
mais elevados, a necessidade de menção no ajuste da forma de alocação 
do risco. Tal providência estimula que as próprias partes contratantes 
identifiquem quem deve assumir um determinado risco, o que pode variar 
de acordo com o tipo de contrato. Essa solução é muito mais condizente 
com a prática dos negócios do que qualquer previsão legal que transfira 
o risco para uma ou outra parte, independentemente do objeto que foi 
contratado. Há, ainda, estímulo ao pagamento do contratado de forma 
variável de acordo com a eficiência na prestação do serviço, uma salutar 
tendência na legislação brasileira. O grupo de trabalho também sugeriu que 
os termos aditivos aos contratos firmados por particulares e a Administração 
só possam ser celebrados após a prática de atos visando à ampliação da 
transparência quanto a esta pretensão. Chegou-se à conclusão que os 
citados aditivos representam um mal necessário, mas que a transparência 
poderia dificultar sua utilização para fins ilícitos. Outra preocupação foi a 
de reduzir de noventa para trinta dias a possibilidade de a Administração 
atrasar o pagamento de suas obrigações contratuais e, ainda, possibilitar 
que, ultrapassado o aludido período de inadimplência, o contratado possa 
suspender unilateralmente as suas obrigações. Tal medida implica maior 
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segurança ao contratado e reduz o valor das propostas de modo favorável 
ao poder público, haja vista que a certeza do pagamento se eleva.

Um segundo tema abordado pelo grupo de trabalho foi o concernente 
à criação de uma lei que disciplinasse o regime jurídico das agências 
reguladoras brasileiras. O modelo atual de regulação, em que há uma lei para 
cada agência criada, tem gerado insegurança jurídica e, em alguns casos, 
uma falta de compromisso com a técnica da regulação, especialmente, em 
razão da ocorrência do fenômeno da captura analisado por George Stigler19  
e da investidura de agentes políticos e não técnicos para os cargos de 
direção das agências. E, por conta dessas falhas normativas, ora a agência 
promove um discurso de forte tutela do consumidor, ora se movimenta em 
sentido diametralmente oposto visando a uma desproporcional tutela das 
sociedades empresárias que são por elas reguladas. O Estado não pode, a 
pretexto de ordenar uma atividade econômica, comprometer a liberdade 
de iniciativa do particular. 

Nessa linha, a minuta de anteprojeto de lei elaborada pelo grupo de 
trabalho prevê requisitos rígidos para a nomeação de dirigentes das 
agências, de modo a evitar uma politização da escolha e a indicação de 
pessoas sem qualquer aderência no segmento da agência reguladora. No 
dizer de Sérgio Guerra, para que a regulação estatal funcione de maneira 
apropriada, “é necessária a separação entre regulador e governo, cujo fim 
é o de evitar a politização das decisões”.20 A regulação precisa ser encarada 
como tema de Estado, a merecer uma decisão neutra, objetiva e técnica, e 
não como instrumento para materialização de política governamental. A 
imparcialidade do processo decisório da agência reguladora não impede 
que se adote um modelo de paternalismo libertário na linha da teoria 
nudge desenvolvida por Richard Thaler e Cass Sunstein.21 A regulação 
poderá dar um “empurrãozinho” (nudge) no processo de escolha dos 
particulares, a fim de que as melhores decisões sejam tomadas. Tal 
conclusão decorre da acertada compreensão dos citados autores de que 
“nossas vidas são complicadas e que não podemos desperdiçar todo 
o nosso tempo pensando e analisando tudo”.22 Paternalismo porque a 
escolha do particular é orientada e parcialmente controlada pelo Estado. 
Libertário porque o particular não é obrigado a seguir um caminho 
específico. A despeito da sugestão/orientação estatal, o indivíduo continua 
a ter liberdade para decidir.

Assim, a estrutura do organismo regulador deve ser plenamente condizente 
com os fins da regulação, que deverá satisfazer, da melhor forma possível, 
os anseios de todos os segmentos da sociedade por ela atingidos.23 Previu-

19 - Confira-se o famoso 
artigo de Stigler de 
Chicago intitulado Theory 
of Economic Regulation 
de 1971. Disponível em: 
http://www.ppge.ufrgs.
br/giacomo/arquivos/
regulacao2/stigler-1971.pdf. 
Acesso em 25/04/2016.

20 - GUERRA, Sérgio. Pós-
modernidade e direito 
administrativo: uma 
releitura obrigatória. In: 
Direito Administrativo – 
Estudos em Homenagem ao 
Professor Marcos Juruena 
Villela Souto. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015, p. 616.

21 - THALER, Richard H.; 
SUNSTEIN, Cass R.. Nudge: 
Improving Decisions 
About Health, Wealth, 
and Happiness. New York: 
Penguin, 2009.

22 - Tradução livre da 
seguinte passagem: “our 
lives are complicated, and 
we can’t spend all our time 
thinking and analyzing 
everything.” THALER, 
Richard H.; SUNSTEIN, 
Cass R.. Nudge: Improving 
Decisions About Health, 
Wealth, and Happiness. 
New York: Penguin, 2009, 
p. 22.
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se, por exemplo, que o indicado tivesse uma experiência mínima de dez 
anos na área de atuação da agência, bem como que ele fosse submetido 
a uma banca de exame para a aferição do preenchimento de rigorosos 
requisitos para a investidura em cargo de direção na referida entidade 
regulatória. Tudo com o objetivo de evitar um excessivo apadrinhamento 
político e a prática da revolving doors, em que os dirigentes ora trabalham 
para o Estado, ora para aqueles atingidos pela regulação. Sob outro prisma, 
o texto também disciplina a tramitação de processos administrativos no 
âmbito das agências reguladoras. As regras sobre o processo administrativo 
na agência têm dois objetivos centrais: i) o de evitar que o organismo 
regulador profira decisões sem ouvir a sociedade ou quem melhor entende 
do tema controvertido, vale dizer, o destinatário da regulação,24 e ii) o de 
evitar decisões inesperadas e capazes de instabilizar a concorrência no 
âmbito da atividade regulada. Além disso, o texto de anteprojeto veicula 
regras sobre a prestação de contas das agências reguladoras, a fim de evitar 
que uma má administração dos recursos orçamentários pudesse asfixiar o 
seu funcionamento e colocar em risco a regulação imparcial e técnica da 
referida atividade.

Como terceiro eixo de atuação, o grupo de trabalho buscou fomentar 
a aprovação do PLS 349 de 2015, um projeto de lei do senador Antonio 
Anastasia e que tem como relatora a sen. Simone Tebet. Este PL, cuja 
redação foi elaborada pelos membros do grupo de trabalho professores 
Carlos Ari Sundfeld e Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, tem 
como objetivo precípuo promover alterações na Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro capazes de estimular um processo decisório 
estatal mais estável, mais seguro e confiável. Com isso, haveria um 
aprimoramento no ambiente de negócios no Brasil. A título de exemplo, 
o projeto insere um artigo na Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que determina que o 
administrador público estime as consequências práticas de suas decisões, 
bem como que ouça, por meio de consulta pública prévia, os diretamente 
afetados por um ato normativo a ser editado. Há, assim, uma preocupação 
com a adoção de um modelo de Administração consensual, dialógica, 
uma Administração Pública que persegue o diálogo em lugar de se impor 
unilateralmente como autoridade. O administrador público passaria a ter 
de considerar as consequências de suas decisões, apresentando motivação 
suficiente que estime os efeitos sociais e econômicos dos seus atos. Nesse 
contexto, o administrador ficaria obrigado a previamente considerar os 
efeitos negativos de um ato inválido, de modo a evitar danos anormais aos 
cidadãos afetados. Outra novidade é a obrigatoriedade de a Administração 
fixar regras de transição quando tiver de criar novas normas jurídicas sobre 

23 - No dizer de Rodrigo 
Gouveia, “Os organismos 
reguladores devem ter 
uma estrutura adequada 
à prossecução dos seus 
objetivos e que espelhe 
os princípios sobre os 
quais deve assentar a 
regulação, designadamente 
a independência desses 
organismos, a melhoria da 
eficiência econômica dos 
sectores e a correção dos 
desequilíbrios causados pelo 
funcionamento do mercado, 
tendo sempre em atenção 
os diversos interesses em 
jogo”. GOUVEIA, Rodrigo. 
Os Serviços de Interesse 
geral em Portugal. Coimbra: 
Coimbra editora, 2001, p. 47.

24 - O Estado não 
pode esquecer que as 
pessoas destinatárias 
da regulação são as que 
melhor compreendem o 
funcionamento do seu 
mercado e não podem, 
portanto, ser esquecidas. 
No dizer de José Vicente, 
“processos de baixo para 
cima são melhores do que 
os de cima para baixo, pois 
há informação derivada de 
know-how que pode ser 
usada – informação que o 
Poder Público desconhece”. 
MENDONÇA, José Vicente 
Santos de. Direito 
Constitucional Econômico. 
A Intervenção do Estado na 
Economia à Luz da Razão 
Pública e do Pragmatismo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, 
p. 435.
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uma determinada matéria. A Administração poderia, até mesmo, negociar 
com o particular a melhor solução para o amortecimento da transição. 
O projeto, também, prevê a diminuição da responsabilidade pessoal do 
agente público, a fim de que o administrador apenas responda pelas suas 
ações e omissões danosas quando a atuação for dolosa ou caracterizar 
erro grosseiro. A medida tem como propósito estimular uma atuação dos 
agentes menos temerária e mais imparcial. Outra meta do PLS 349/2015 
é a de estimular a consulta pública prévia à edição de atos normativos, 
a fim de que os atos de efeitos genéricos tenham maior legitimidade 
democrática e possam contar com uma maior adesão da sociedade.

Um quarto enfoque dado pelo grupo de trabalho foi quanto à criação 
de uma disciplina normativa para o fomento de projetos estratégicos de 
infraestrutura. Um dos integrantes do grupo, professor Carlos Ari Sundfeld, 
elaborou um anteprojeto de lei instituindo o denominado Programa Público-
Privado Avançado - PPP MAIS, voltado para incrementar a parceria entre o 
Estado e a iniciativa privada. O objetivo foi o de permitir que o Estado pudesse 
adotar práticas avançadas de política setorial, de regulação, de estruturação, 
de liberação, de licitação, de contratação e de fomento, especialmente nos 
empreendimentos qualificados como de relevância nacional. A submissão de 
um projeto às regras do PPP+ permite que ele seja tratado com prioridade por 
todos os agentes públicos, inclusive os de controle.

O texto desse anteprojeto de PPP+ contempla uma série de novos 
institutos que poderão revolucionar, no melhor dos sentidos, o ambiente de 
negócios estratégicos para o Brasil que demandem elevados investimentos 
de prolongada duração e por meio da utilização de uma contratação 
desburocratizada. Em linhas gerais, o texto prevê a criação de uma empresa 
estatal voltada para a estruturação de grandes projetos estratégicos para o país 
de iniciativa de qualquer ente da Federação. Para tanto, a referida entidade, que 
poderá ser contratada com dispensa de licitação pela Administração Pública, 
terá competência para contratar serviços técnicos especializados de maneira 
mais adequada, garantidas a transparência e a disputa entre interessados por 
meio do processo administrativo denominado colação. O enquadramento de 
um projeto de infraestrutura como estratégico será feito por um conselho, 
denominado Conselho Nacional do PPP+, e permitirá a incidência de regras 
mais eficientes e favoráveis à contratação, operação, estruturação e liberação 
do empreendimento.

O grupo de trabalho também se ocupou do tema do fomento empresarial. 
Hoje se tem, dentre os administrativistas brasileiros, plena consciência 
da necessidade de criação de uma disciplina legal para a delimitação do 
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fomento estatal à inciativa privada que atue com finalidade lucrativa. Por 
incrível que possa parecer, ainda não existe, em nosso país, uma lei que 
aborde o tema no âmbito nacional. Projetos de grande porte demandam 
incentivos estatais e tudo é feito de forma amadora e com amparo em 
parâmetros, muitas vezes, pautados por critérios não muito transparentes 
ou mesmo republicanos. Consoante rememorado por José Vicente Santos 
de Mendonça, há, quanto ao tema do fomento público à iniciativa privada, 
profundas dúvidas e problemas em torno da sua duração, intensidade e 
quanto aos critérios objetivos a serem adotados para a sua concessão.25 

E a complexidade se eleva, na medida em que existem os mais diversos 
instrumentos para o fomento público. Ele pode ser fiscal, creditício, jurídico, 
econômico ou de outras naturezas. Faltam regras claras sobre os caminhos 
a serem trilhados pelo administrador público que opte por fazer uso do 
fomento público como parte de sua política de governo.

O fomento deve ser planejado, submetido, caso possível, ao debate 
público26 e ser garantido na extensão exata para deflagrar o processo 
produtivo e viabilizar a atividade econômica. Nunca deverá ser concedido 
por tempo excessivo ou em quantidade exagerada de modo a estimular a 
ineficiência. Quem muito ajuda, atrapalha e atrofia dificultando a inovação. 

O maior problema da lacuna normativa quanto a essa matéria é que, 
hoje em dia, quando um governante fomenta um particular ou um 
grupo de sociedades empresárias na exploração de uma atividade 
econômica lucrativa, muito provavelmente ele se tornará réu em uma 
ação de improbidade ou popular, sob a suspeita de estar favorecendo 
indevidamente alguém. Isso decorre de uma ausência de regramento legal 
capaz de não deixar dúvidas de que o Estado e o empresário podem – e, 
em diversas ocasiões, devem – ser parceiros.

Outra preocupação do grupo de trabalho, esta o sexto eixo de atuação do 
GT, foi com a criação de uma espécie de fast track para a expedição de atos 
de consentimento pelo Estado brasileiro necessários para o desempenho 
de uma atividade empresarial. É inconcebível que uma sociedade 
empresária dependa de dezenas de consentimentos estatais para 
começar a funcionar e produzir riqueza. O Estado, que do ponto de vista 
do Direito Tributário assume praticamente o papel de sócio majoritário do 
empreendedor, não pode criar obstáculos desnecessários capazes de punir 
quem almeja produzir e crescer. O modelo de federação de nosso país, em 
que há um ambiente jurídico de necessária cooperação entre os distintos 
entes, acaba, por várias vezes, inviabilizando os negócios. Nesse contexto, 
seria ideal que os entes da Federação (União, Estados e Municípios) 

25 - MENDONÇA, José 
Vicente Santos de. Direito 
Constitucional Econômico. 
A Intervenção do Estado na 
Economia à Luz da Razão 
Pública e do Pragmatismo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, 
p. 349.

26 - José Vicente também 
sustenta que o plano de 
fomento público deveria, se 
possível, ser submetido ao 
debate público. MENDONÇA, 
José Vicente Santos de. 
Direito Constitucional 
Econômico. A Intervenção 
do Estado na Economia 
à Luz da Razão Pública 
e do Pragmatismo. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014, 
p. 411.
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criassem escritórios conjuntos destinados a facilitar a obtenção de licenças 
e a conferir celeridade aos requerimentos dirigidos por empreendedores 
para que possam exercer sua atividade de empresa, a fim de evitar que 
a burocracia desestimule o espírito empreendedor. Sob outro enfoque, é 
ultrapassado acreditar que o Estado é o único responsável pelo controle da 
qualidade e segurança de atividades realizadas por particulares. Hoje em 
dia, os recursos tecnológicos são capazes de propiciar uma avaliação da 
qualidade de serviços pelos usuários em tempo real, e isso deve substituir 
grande parte das licenças. No caso do Uber, por exemplo, a avaliação dos 
clientes gera uma qualidade muito maior do serviço do que a daquele 
prestado por táxis comuns, cujo exercício da atividade é, supostamente, 
fiscalizado pelo Poder Público.

Para uma drástica redução da burocracia estatal, que, infelizmente, ainda é 
uma realidade no nosso modelo de Federação em que as competências são 
repartidas entre os Municípios, Estados e a União, também é imprescindível 
a adoção de mecanismos de incentivo à ampliação da transparência na 
atuação estatal e mecanismos de accountability em que o administrador é 
avaliado por rankings de desempenho.

Todas as abordagens feitas pelo grupo nas suas mais diversas áreas de 
estudo partiram da premissa de que o Direito Administrativo não deve 
encarar contratações ordinárias da Administração da mesma forma que 
os ajustes por ela promovidos de elevada envergadura e complexidade. 
Na linha do que defendido por Carlos Ari Sundfeld, não se pode 
confundir o DAC com o DAN. O Direito Administrativo dos Clipes (DAC) 
caracteriza-se pelo seu aspecto burocrático, por não agir pautado pela 
busca de resultados, por não assumir prioridades e por desconfiar 
dos particulares. Já no caso do Direito Administrativo dos Negócios 
(DAN), há um eficaz gerenciamento da escassez e dos recursos, o que 
se materializa por meio de um maior informalismo nos ritos, estimula-
se a ação do administrador, bem como a prática de soluções rápidas e 
consensuais que sejam fruto de um diálogo entre as partes envolvidas.27 
A autofiscalização ou autorresponsabilidade empresarial, por exemplo, 
é, nesse contexto, medida a ser estimulada. Tal como defendido por Rolf 
Stober: 

“toda empresa tem de ter, a longo prazo, um interesse concorrencial e de 
marketing, no sentido de que as suas instalações, equipamentos, locais de 
produção e locais de venda se encontram numa situação irrepreensível 
e de que os seus produtos e serviços satisfazem elevadas exigências de 
qualidade.” 28

27 - SUNDFELD, Carlos Ari. 
Direito Administrativo para 
Céticos. 2ª edição ampliada. 
São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 147-148. 

28 - STOBER, Rolf. Direito 
Administrativo Económico 
geral. Fundamentos 
e Princípios. Direito 
Constitucional Económico. 
Lisboa: Universidade Lusíada 
Lisboa editora, 2008, p. 17.
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Sob outro enfoque, o Estado deve adotar um comportamento previsível e 
evitar alterações normativas inesperadas e ofensivas à segurança jurídica. O 
êxito de um país passa pela confiabilidade nos atos estatais. Suas medidas 
devem ser coerentes, lógicas e, sobretudo, voltadas para o combate 
da ineficiência. Sem confiança do indíviduo na atuação estatal, não há 
ambiente para o desenvolvimento de operações empresariais de elevada 
complexidade, e nem mesmo para a criação de riqueza. Daí a necessidade de 
o Direito Administrativo se ocupar de temas que possam auxiliar nessa difícil 
tarefa de mudança radical no escopo da atuação estatal. Esse “progresso 
normativo”, que tem origem na mudança das regras e princípios jurídicos 
com o propósito de estimular o crescimento econômico, é medida urgente e 
que se impõe, a fim de que o ânimo de empreender não seja aniquilado por 
um paternalismo que nada tem de libertário.

É cediço que o Direito tem limites e que soluções para a superação de crises 
ou dificuldades a serem enfrentadas por uma determinada sociedade vão 
muito além da criação de regras e princípios. Em acertada avaliação de Sérgio 
Guerra, “a realidade econômica e tecnológica não pode ser explicitada 
completamente em normas; dependem, basicamente, da realidade social 
e econômica do momento”.29 Contudo, o aprimoramento do ordenamento 
jurídico por meio de mudanças capazes de originar um estável ambiente 
de negócios pode amortecer os contratempos e pavimentar um modo de 
agir mais eficiente e próspero, medidas indispensáveis para o nosso Estado 
e a sociedade brasileira. Por mais que a identificação do interesse público 
comum seja algo difícil de ser compreendido em uma sociedade plural e 
complexa, é uníssona a compreensão de que toda e qualquer sociedade só 
consegue se desenvolver em termos políticos, econômicos e sociais diante 
de um arcabouço jurídico-normativo justo, seguro e estável.30 E, nessa 
altura, o Direito Administrativo pode oferecer uma expressiva contribuição 
criando regras mais simples, transparentes, estáveis, indutoras de um 
ambiente concorrencial e que sejam capazes de materializar as condições 
necessárias para a universalização do mínimo existencial econômico 
(wirtschaftliches Existenzminimum).31/32

Conclusões
Apresento a seguir algumas das principais ideias defendidas ao longo 
deste texto.

1) O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 veicula 
uma reluzente preocupação com a transformação do Estado brasileiro, 

29 - GUERRA, Sérgio. 
Pós-modernidade e direito 
administrativo: uma releitura 
obrigatória. In: Direito 
Administrativo – Estudos em 
Homenagem ao Professor 
Marcos Juruena Villela Souto. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 620.

30 - Segundo as palavras 
de Cabral de Moncada, “A 
Sociedade Civil já não é una 
e simples mas multiforme e 
complexa e o interesse comum 
cada vez mais uma miragem. 
A Administração ressente-se 
obviamente da dificuldade 
de actuar neste contexto. 
(...) É preciso reformular a 
legitimidade democrática 
nas sociedades plurais, 
multiculturais, diferenciadas 
e pós-tradicionais de hoje 
pois que já não existe uma 
legitimidade democrática 
absoluta de que uma única 
instância estatal seja a titular 
exclusiva. (...) A característica 
principal das actuais 
sociedades democráticas é 
assim a ‘poliarquia’ baseada 
não apenas no poder político 
estatal mas também no que 
resulta de uma classe média 
forte, de grupos sociais activos 
e instituições independentes, 
da economia de mercado e 
da liberdade de imprensa. 
Tudo isto gera uma dispersão 
horizontal do poder favorável 
a freios e contrapesos que 
impedem a respectiva 
concentração e favorecem o 
equilíbrio.” MONCADA, Luiz 
S. Cabral de. Autoridade e 
Liberdade na Teoria do Acto 
Administrativo. Contributo 
Dogmático. Coimbra: Coimbra 
editora, 2014, p. 153 e 165.

31 - No mesmo sentido, 
Rolf Stober defende que a 
desregulação deve ter como 
meta “acabar com ingerências 
antimercado na concorrência, 
bem como tornar o 
direito mais simples, mais 
transparente, mais efectivo e 
mais facilmente perceptível”. 
STOBER, Rolf. Direito 
Administrativo Económico 
geral. Fundamentos 
e Princípios. Direito 
Constitucional Económico. 
Lisboa: Universidade Lusíada 
Lisboa editora, 2008, p. 37.

32 - A expressão “mínimo 
existencial econômico” é 
fruto de tradução literal das 
palavras wirtschaftliches 
Existenzminimum utilizadas 
pelo Tribunal Constitucional 
alemão. BVerfGE 84, 133.
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um Estado patrimonialista e burocrático, em um Estado Gerencial. Há 
um nítido reconhecimento de que as crises pelas quais o Brasil passou, 
também, decorrem de uma crise no modelo de Estado adotado. Essa 
mudança de paradigma é apartidária, tem início em 1995 e ainda não se 
exauriu. O Estado brasileiro vem alterando substancialmente seu foco de 
atuação, na medida em que se afasta da execução direta de uma série de 
atividades e assume uma função de incentivador e regulador da atividade 
econômica. Contudo, não seria apropriado concluir que o Estado Gerencial 
é um Estado mínimo, um Estado neoliberal. É que é mais relevante ser 
eficiente do que ser mínimo.

2) Em um ordenamento jurídico como o brasileiro, que é voltado para 
a preservação dos direitos fundamentais e da liberdade de iniciativa, os 
agentes econômicos devem ter a real possibilidade de criar, empreender e 
de, quando for o caso, participar do processo de formação das regras que 
poderão interferir nas suas vidas. 

3) Um modelo contemporâneo de governance não aposta todas suas 
fichas no dirigismo, mas no estímulo à sociedade civil para a cessação da 
ineficiência estatal. O ambiente propício ao crescimento e ao incremento da 
riqueza é aquele em que a sociedade civil tem liberdade para agir, inovar e 
produzir e o Estado, por sua vez, atua no seu relevante papel de ordenador, 
árbitro, mediador, pacificador ou, até mesmo, de mero espectador.

4) Estamos presenciando, no Brasil de hoje, uma manifesta evolução 
normativa destinada ao empoderamento de particulares, a fim de se 
materializar um modelo de Estado eficiente, e que vem acompanhada 
de uma robusta preocupação estatal e apartidária com a estabilidade do 
comportamento do Poder Público. Sem previsibilidade quanto ao futuro não 
é possível ter um saudável ambiente de negócios apto a produzir riqueza.

5) A dogmática do Direito Administrativo pode auxiliar, sobremaneira, na 
construção dos alicerces para uma segura e revolucionária base normativa 
destinada ao aprimoramento do ambiente de negócios em nosso país. É 
necessário termos regras mais simples, transparentes, estáveis, indutoras 
de um ambiente concorrencial e que sejam capazes de materializar 
as condições necessárias para a universalização do mínimo existencial 
econômico. E essas mudanças podem atingir as mais diversas áreas de 
atuação do Estado brasileiro. A título de ilustração, um grupo de trabalho 
criado pelo Ministério da Fazenda e integrado majoritariamente por 
professores de Direito Administrativo propôs, ao final de 2015, expressivas 
modificações em nosso ordenamento que, acaso aprovadas pelo Poder 
Legislativo, descortinarão um novo e alvissareiro horizonte. Dentre as 
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medidas propostas, são de destaque: i) o aperfeiçoamento pontual da Lei 
de Licitações (Lei nº 8.666); ii) a criação de uma lei nacional que discipline, 
de maneira uniforme, o regime jurídico das agências reguladoras 
brasileiras; iii) a promoção de alterações na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro visando à melhoria do funcionamento da Administração 
Pública e ao aperfeiçoamento da relação Estado-cidadão; iv) a criação 
de uma disciplina normativa para o fomento de projetos estratégicos de 
infraestrutura; v) a elaboração de uma lei nacional que regule o fomento 
empresarial à iniciativa privada com fins lucrativos; vi) a implementação de 
um sistema de fast track para a expedição mais célere possível de atos de 
consentimento pelo Estado brasileiro.
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O Tribunal de Contas 
poderá imputar 
tomada de contas 
ex-officio no caso 
de responsabilidade 
por despesa 
ilegal, ilegítima ou 
antieconômica.

INSPEÇÃO ESPECIAL*

Trata o presente processo de Inspeção Especial realizada na Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro, no período de 1.12.2014 a 
30.1.2015, tendo como objeto a verificação dos aspectos relativos às 
aquisições de insumos realizadas no âmbito dos estabelecimentos 
hospitalares integrantes da Corporação, majoritariamente no 
exercício de 2014.

As contratações, fiscalizadas no âmbito desta Auditoria foram financiadas 
com recursos provenientes do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro - Fuspom, que é uma das principais receitas do Fundo 
Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - Funespom, unidade 
gestora que registrou as despesas decorrentes das aquisições objeto da 
presente Inspeção Especial.

Com base na inspeção procedida, o Corpo Instrutivo aponta diversas 
irregularidades sintetizadas da seguinte forma:

• pagamento por produtos não entregues (pagamento indevido); 
• inversão cronológica dos atos de formalização processual; 
• produtos adquiridos em quantidades superiores à necessária;
• produtos adquiridos com especificação incompatível com as necessidades; 
• atestação falsa; 
• recebimento de produtos diferentes dos especificados na nota fiscal;
• recebimento de produtos sem cobertura contratual; 
• impropriedades na formalização dos processos; 
• ausência de registro contábil dos materiais médico-hospitalares;
• excesso de materiais de baixo consumo e falta de materiais essenciais;
• ausência de inventário anual e 
• armazenamento inadequado dos materiais médico-hospitalares.  

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horacio 
Machado Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido (fl. 115).

É o relatório.

Inicialmente faço o registro do brilhante trabalho desenvolvido pela Equipe 
de Inspeção, que reforça meu entendimento e confiança no Corpo Técnico 
desta Casa, que tem prestado, com competência e zelo profissional, 
relevantes serviços a este Tribunal de Contas. *Voto aprovado por unanimidade.
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Foram objeto de Auditoria, neste procedimento, sete adesões a atas de 
registro de preços, formalizadas com quatro sociedades empresárias: 
Medical West Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., Gama 
Med 13 Comércio e Serviços Ltda., Vide Bula Produtos Hospitalares e 
Medicamentos Ltda. e Comercial Feruma Ltda.

Os recursos utilizados nas contratações que compõem o escopo 
desta Auditoria são oriundos do Fundo de Saúde da Policia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro - Fuspom, uma das principais receitas 
do Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 
Funespom, unidade gestora que registrou as despesas decorrentes 
das aquisições.

O Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 
Funespom foi criado através Lei nº 600, de 12 de novembro de 1982, 
com o objetivo de auxiliar o provimento de recursos financeiros para 
o reequipamento material da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro e para realizações ou serviços, inclusive, programas de ensino, 
de assistência médico-hospitalar e social, que se façam necessários 
a fim de que possa a Polícia Militar dar cabal cumprimento às suas 
missões.

Em consulta ao Sistema de Informações Gerenciais - SIG, da Secretaria de 
Estado de Fazenda, verifica-se que o montante empenhado no exercício de 
2014 foi da ordem de R$ 144.898.830,67, enquanto o montante despendido, 
nos sete processos objeto da presente Auditoria, foi de R$ 13.955.028,50, 
equivalentes a, apenas, 9,63% do montante empenhado no exercício de 
2014. 

Tenho combatido, com veemência, a adesão indiscriminada a atas de 
registro de preços, sendo corrente meu posicionamento no sentido de que 
os benefícios do Sistema de Registro de Preços não podem suplantar nem 
afastar o jurisdicionado dos princípios da legalidade e economicidade que 
regem as contratações públicas.

Abro aqui um parênteses quanto a este aspecto, por considerar importante 
e oportuno deixar registrado que nos autos do processo TCE-RJ n.º 114.511-
1/13, já emiti minha preocupação quanto ao uso indiscriminado de 
adesões a atas de registro de preços. Para melhor visualização, transcrevo 
trecho do voto apresentado ao Colegiado e aprovado em sessão plenária 
de 13.5.2014:

Funespom - “Fundo 
Especial da Policia 
Militar do Rio de Janeiro, 
destinado à auxiliar 
provimento de recursos 
financeiros para o 
reequipamento material 
da Polícia Militar do Estado 
do Rio de janeiro e para 
realização ou serviços, 
inlusive programas de 
ensino, de assistência-
hospitalar e social, que 
a juízo do Comandante 
Geral, se façam necessárias 
a fim de que possa a 
Polícia Militar das cabal 
cumprimento às suas 
missões” (Lei Estadual nº 
600, de 12.11.1982) 



83

Sobre o tema, o Plenário desta Corte já teve a oportunidade de se 
manifestar em outras oportunidades, externando preocupação com 
o comércio paralelo de atas de registro de preços, como se verifica na 
decisão plenária de 04/06/2013, no processo TCE-RJ n.º 203.421-0/11, que 
alerta para existência de sites especializados para comercialização de atas 
de registros de preços, para a criação de “Kit Carona” para comercialização 
e para o fato de que representantes comerciais e fornecedores detentores 
de atas de registro de preços ocupam corredores de repartições públicas.

Registre-se que na mencionada decisão, o Plenário determinou o que 
segue:

Que em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
previsto expressamente no artigo 3º da Lei 8.666/93, observe, em casos 
futuros, que as Atas de registro de preços devem ser gerenciadas de forma 
que a soma dos quantitativos contratados em todos os instrumentos 
derivados da ata não supere o quantitativo máximo previsto no edital.

Desta forma, a previsão contida no item 3.6.3 do presente Edital de Pregão 
Eletrônico, que limita a adesão à Ata de Registro de Preços a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos registrados, por órgão ou entidade adquirente, 
encontra-se em desacordo com o posicionamento desta Corte em casos 
análogos.

Neste sentido, considerando a ausência de adequadas justificativas para 
as quantidades estimadas e, também, a preocupação e o posicionamento 
desta Corte de Contas relativamente aos limites para adesão às atas de 
registro de preços, entendo pertinente determinar que o jurisdicionado 
abstenha-se de autorizar a utilização, por outros órgão ou entidades, da ata 
de registro de preços oriunda do procedimento licitatório ora examinado.

Observa-se que meu posicionamento está claro e evidencia o meu 
entendimento no sentido de que deve haver um rigoroso controle deste 
procedimento, para evitar, como dito no mencionado voto exarado nos 
autos do processo TCE-RJ n.º 114.511-1/13, a criação e utilização, por 
administradores inescrupulosos, de um comércio paralelo de atas de 
registro de preços, com objetivo de burlar a exigência constitucional de 
licitação, causando, inevitavelmente, evidentes prejuízos ao erário.

Nesta mesma esteira apresentei, nos autos do processo TCE-RJ 103.628-3/14, 
em Sessão de 10.2.2015, no qual, em virtude da previsão de prorrogação de 
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contratos oriundos de atas de registro de preços, fora dos limites legais, 
sugestão de expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para que 
adotasse, na qualidade de custus legis, a medida judicial tendente a sustar 
o dispositivo legal inquinado.

Neste sentido, tenho combatido duas frentes em relação à ata de registro 
de preços, primeiramente, a utilização de adesão da ata de registro de 
preços com vistas a burlar à exigência constitucional de licitar e, também, a 
prorrogação indiscriminada destes institutos, o que faz com que os efeitos 
danosos de tal prática perdurem no tempo.

No presente, em face de notícias veiculadas nos meios de comunicação, 
quanto a possíveis irregularidades na PMERJ, referentes a adesões a atas de 
registro de preços, a Equipe de Inspeção selecionou sete destes processos, 
conforme planilha abaixo reproduzida:

PROCESSO FORNECEDOR PRODUTO VALOR (R$) 

E-09/106/0056/2014 MEDICAL WEST ÁCIDO PERACÉTICO 4.217.070,00 

E-09/106/0466/2014 VIDE BULA 
ENDOPRÓTESE 
CORONARIANA (Stents) 

2.123.550,00 

E-09/094/1507/2013 FERUMA ROUPAS HOSPITALARES 2.418.200,00 

E-09/106/0434/2014 FERUMA ROUPAS HOSPITALARES 2.095.720,00 

E-09/106/0414/2014 GAMA MED AVENTAL E KIT CIRÚRGICO 1.081.000,00 

E-09/106/0332/2014 GAMA MED CURATIVOS CIRÚRGICOS 1.396.400,00 

E-09/106/0333/2014 GAMA MED PAPEL GRAU CIRÚRGICO 623.088,50 

TOTAL 13.955.028,50

Obs.: o valor auditado referente ao exercício de 2014 representa 76,63% do despendido com as adesões a atas 
de registro de preços naquele exercício.

Dentre os processos selecionados, um refere-se a 2013, enquanto os 
demais são relativos ao exercício de 2014. O processo do exercício de 2013 
foi incluído em face da Adesão nº 25/2013 apresentar a mesma contratada, 
mesmo objeto e valores semelhantes à Adesão nº 20/2014, conforme 
informa o Corpo Instrutivo:

Cabe destacar que na verificação in loco da entrega dos produtos de 
enxoval hospitalar pela empresa comercial Feruma Ltda, referente à Adesão 
nº 20/2014, foi constatada a existência do processo de Adesão nº 25/2013, 
com a mesma empresa e valores semelhantes. Diante das irregularidades 
constatadas na execução daquela adesão, foi incluída também nesta 
Auditoria a verificação da adesão de 2013.
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Das irregularidades elencadas pelo Corpo Instrutivo e acima sintetizadas, 
teço as seguintes considerações. 

Do tópico no qual o Corpo Instrutivo relata irregularidades graves, como 
atestação por servidor inexistente, o Corpo Instrutivo enfatizou, por 
exemplo:

ACHADO 1 
Situação 1: Documentos falsificados 
A contratação para compra de Ácido Peracético para os hospitais da PMERJ 
com a empresa Medical West Comércio de Produtos Médicos Hospitalares 
Ltda, através da Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 02/2014 (processo 
E-09/106/56/2014), utilizou, para respaldar a solicitação do material, um Termo 
de Referência assinado por servidor inexistente nos quadros de servidores 
da PMERJ e um ofício do Diretor do Hospital Central da Polícia Militar para a 
Diretoria de Logística, possivelmente falso, inclusive com assinatura do Diretor 
não compatível com as demais encontradas em outros documentos oficiais. 
No Termo de Referência consta assinatura de Andréia Ferreira Silva 
identificada como Mj PM Enf, RG n.º 54.186, cujos dados divergem dos 
encontrados nos sistemas da PMERJ. 
Verificou-se que há nomes parecidos no Sispes PMERJ, mas não iguais na grafia, 
no cargo e/ou RG, a exemplos: Ten Cel Pm Andreia Ferreira da Silva, RG 55577; Maj 
Pm Andrea Pereira da Silva, RG 54861; 3ª Sgt PM Andrea Pereira da Silva, RG 66088. 
Quanto ao RG 54186 utilizado na assinatura identificada, verificou-se 
que corresponde ao ex-CB PM Jorge Arthur Guimarães Silva, excluído da 
Corporação a bem da disciplina. 
O ofício PMERJ/HCPM n.º 083/2014, de 14.1.2014, do Diretor HCPM para o 
Diretor da Diretoria de Logística, constante do processo de aquisição, tinha 
como conteúdo o encaminhamento “da solicitação feita pela chefia do Setor 
de Material Médico Hospitalar deste nosocômio para que não haja um eventual 
desabastecimento”. 
Constatou-se que o nome do Chefe da CMMH à época era a Srª Andreia 
Carneiro Ramos, Maj Enf, Rg 56.573, e não aquela quem assinou o Termo 
de Referência, Andréia Ferreira Silva. Adicionalmente, constatou-se que 
a assinatura do então Diretor do HCPM, Sr. Armando Porto Carreiro – 
Cel PM Med, não era compatível com as demais assinaturas em outros 
documentos oficiais. (grifo meu)
Por fim, também se constatou que o verdadeiro ofício PMERJ/HCPM n.º 
083/2014 foi emitido em 7.1.2014, endereçado ao Coordenador do POEPP - 
EMG, e tratava de alteração de afastamento de policial militar por encontrar 
em liçença para tratamento de saúde. 
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Em relação à especificação de produtos em desacordo com a demanda, 
verifico que dos 297 stents adquiridos, todos com o mesmo comprimento 
(2,5mm), apenas 20 estavam em conformidade com a especificação da 
compra efetuada, sendo os demais 277 trocados, representando esta troca 
93,27%, do quantitativo adquirido.

Com respeito a esse tópico, assim se manifestou a Instrução:

Na solicitação do Chefe do Setor de Hemodinâmica e no Termo de 
Referência, foram solicitados 297 stents, todos de comprimento 2,5mm e 
diversos diâmetros (10, 13, 16, 19, 23, 28 e 30mm) e não especificavam o 
fármaco a ser utilizado.
(...)
Por serem todos do comprimento e diâmetro acima mencionados, foi 
realizada a adesão à Ata de Registro de Preços nº 006/2013-E, uma vez 
que a empresa Vide Bula, fornecedora da ata, tinha seus preços registrados 
apenas para stents destas dimensões (lote 1), decorrentes do Pregão nº 
12/2013/SES/FS. 
Apesar dos stents contidos na proposta apresentada pela empresa Vide 
Bula serem da marca Promus, que são os com fármaco Everolimus, não 
havia especificação do fármaco utilizado nos stents registrados naquela 
ata, nem nas demais (lotes 2,3, 4 e 5). 
Consta informação do Sr. João Alexandre Assad, Chefe do Setor de 
Hemodinâmica do HCPM, através de ofício PMERJ/HCPM sem número, 
de 07/11/14, em resposta ao Inquérito Policial Militar instaurado, de que 
foram pedidos 297 stents farmacológicos PROMUS ELEMENT, para um 
período de um ano. 
Em sua justificativa para a troca efetuada, o Sr. João Assad informou que: 
“por motivo de adequação no tratamento dos pacientes e da necessidade 
biológica de cada paciente que apresentam diferentes calibres das 
artérias coronárias infartadas, foi pedida uma grade completa de stents 
farmacológicos, PROMUS ELEMENT, com todas as medidas necessárias para 
o tratamento ideal dos pacientes que apresentarem quadro de insuficiência 
coronariana aguda, sem qualquer alteração da quantidade ou dos custos.” 
(...) 
Conforme verificado anteriormente, não constava na Requisição e no 
Termo de Referência a especificação do fármaco Everolimus. 
Portanto, se havia a necessidade do fármaco ser o Everolimus, o 
revestimento deveria ter sido especificado na requisição, pois outras 
empresas também fornecem stents com este tipo de fármaco. 
(...)
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O mesmo ocorreu para as diversas dimensões dos stents, pois de acordo 
com as justificativas apresentadas pelo Sr. João Assad, fica evidenciado que 
foi solicitada a troca dos stents solicitados por outros de diversas medidas 
para atender às necessidades biológicas dos pacientes. 

As irregularidades evidenciadas pelo Corpo Técnico desta Corte se 
tornam ainda mais graves, à medida que as despesas auditadas são, na 
sua totalidade, para aquisição de bens relacionados à área de saúde, tão 
carente de recursos materiais e humanos para atender às demandas da 
sociedade.

Observa-se, por exemplo, que, a despeito da necessidade de stent (tubo 
minúsculo, expansível e em forma de malha, feito de um metal como o 
aço inoxidável ou uma liga de cobalto, usado para devolver um ritmo, 
próximo ao normal, ao fluxo sanguíneo da artéria do coração) dos mais 
variados comprimentos e diâmetros, aderiu-se a uma ata de registro de 
preços de um único comprimento, sem especificação do fármaco (droga) 
utilizado.

O Corpo Técnico foi igualmente enfático ao afirmar que o responsável pelo 
Setor de Hemodinâmica do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) tinha 
conhecimento da diversidade biológica dos pacientes e da necessidade 
de stents de diversas medidas, fato que reforça a tese de que houve 
deliberado direcionamento na adesão à ata de registro de preços, sem que 
ela refletisse a correta necessidade do órgão.

Além de fragilizar o controle sobre os custos dos bens adquiridos, as 
práticas evidenciadas demonstram um total e grave desrespeito à vida 
humana, uma vez que itens como stents são fundamentais, em uma linha 
tênue que separa a vida da morte.

Quanto aos produtos adquiridos em quantidade superior à necessária, 
a Equipe de Inspeção verificou que as requisições são genéricas e não 
apresentam justificativa para o quantitativo pretendido, à exceção da 
Adesão nº 22/14. E informa:

Análise detida dos referidos processos permitiu-nos constatar que os 
produtos solicitados pela Polícia Militar nestas adesões foram idênticos 
aos constantes nas atas de registro de preços aderidas (descrição exata 
da ata), contendo quantitativos superiores às necessidades das unidades 
solicitantes e requisitados em sua totalidade ao fornecedor.
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FORNECEDOR PROCESSO ADESÃO PRODUTO EXCEDENTE 

MEDICAL WEST E-09/106/56/2014 02/2014 
ÁCIDO 
PERACÉTICO 

99,56% 

GAMA MED 13 E-09/106/0414/2014 04/2014 
AVENTAL 
CIRÚRGICO 

31,35% 

KIT CIRÚRGICO 62,91% 

GAMA MED 13 E-09/106/0332/2014 15/2014 
CURATIVOS DE 
MEMBRANA 
POLIMÉRICA 

77,88% 

SOL. p/ IRRIGAÇÃO 
DE FERIDAS 

58,33% 

GAMA MED 13 E-09/106/0333/2014 16/2014 
PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO 

79,41% 

COMERCIAL FERUMA E-09/094/1507/2013 25/2013 
ROUPAS 
HOSPITALARES 

51,18% 

COMERCIAL FERUMA E-09/106/0434/2014 20/2014 
ROUPAS 
HOSPITALARES 

86,20% 

No que tange aos materiais de baixo consumo, a Equipe de Inspeção 
projetou a expectativa de consumo, a seguir reproduzida, para ilustrar o 
absurdo da situação:

Situação 14: Excesso de materiais de baixo consumo e falta de materiais essenciais.
Por ocasião das visitas in loco, e respectivas inspeções, realizadas nos 
estoques da CMMH do HCPM, foram observadas quantidades de materiais 
não essenciais expressivas, ao passo que materiais imprescindíveis ao 
funcionamento do hospital estavam faltando.
Com base no levantamento de consumos anuais, realizado pelo setor, restou 
comprovado que alguns materiais levarão mais de 100 anos para serem consumidos, 
a manter-se o consumo observado no ano de 2014. Alguns exemplos:

ITEM
MATERIAL

CMMH - HCPM

QUANTIDADE 
CONSUMIDA 

EM 2014
UNIDADE

QUANTIDADE 
EM ESTOQUE

EXPECTATIVA 
DE CONSUMO 

(ANOS)

6 CPAP 042 2 Un 224 112,0 

14 FIO DE SUTURA PROLENE Nº7 24 Un 1.350 56,3 

25 
FRASCO PARA DRENO TÓRAX 
2000ML + DRENO Nº 32 

2 Frasco 2l 500 250,0 

26 
FRASCO PARA DRENO TÓRAX 
1000ML 

1 Frasco 1l 319 319,0 

31 LENÇO UMEDECIDO 839 Pote 175.872 209,6 

37 SCALP Nº 27 240 Un 16.700 69,6 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) - gerador de fluxo que, através de uma máscara nasal, fornece 
uma pressão de ar suplementar que mantém a via aérea desobstruída, utilizado no tratamento da Síndrome da 
Apnéia Obstrutiva do Sono. 
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Quanto à irregularidade apontada pela Instrução, referente a produtos 
adquiridos de forma incompatível com as necessidades, verifica-se que tal 
fato ocorre tanto em relação ao quantitativo adquirido, quanto em relação 
à especificação, caso do ácido peracético, por exemplo:

Além do Ácido Peracético, há outros desinfetantes de alto nível utilizados 
nos hospitais: glutaraldeído e ortoftalaldeído. Cada um deles tem vantagens 
e desvantagens em seu uso, cabendo à Comissão de Farmácia e Terapêutica 
- CFT do Hospital escolher e padronizar os tipos e os usos dos desinfetantes 
de alto nível, inclusive não mais recomendar o seu uso, se for o caso. 
Ressalta-se que, desde 2011, duas Atas de Reunião da Comissão de 
Farmácia e Terapêutica - CFT da PMERJ deliberaram o seguinte: 
• padronização do uso de desinfetantes de alto nível, que incluiu o 
ortoftalaldeído (cidex opa) para utilização em endoscopia, colonoscopia e 
broncoscopia; 
• exclusão do glutaraldeído da padronização devido à alta toxidade; 
• permanência do uso de Ácido Peracético 0,15%, galão de 5 litros, 
acompanhado de fita reagente, para desinfecção e esterilização de 
materiais plásticos inalatórios; 
• identificação de que o Ácido Peracético estava proporcionando desgaste 
nos aparelhos óticos e que, por este motivo, seria feito um estudo para 
aquisição de termo-desinfectadora automática. 
Note-se que a compra especificou Ácido Peracético a 0,2%, 
enquanto a referida CFT recomendou o uso deste produto a 0,15%. 
(grifo meu)

Quanto ao quantitativo de Ácido Peracético, a Equipe de Inspeção 
constatou um quantitativo excedente de 71.190 litros, pois a quantidade 
paga, referente à Adesão nº 02/2014, foi de 71.500 litros, enquanto o 
consumo nos hospitais, em 2014, foi de, apenas, 310 litros.

Seguindo o raciocínio adotado pela Equipe de Inspeção, ao projetar a 
expectativa de consumo de diversos materiais, reproduzida anteriormente, 
conclui-se que, caso o produto não tenha prazo de validade para uso, a 
PMERJ não precisará adquirir Ácido Peracético pelos próximos 230 anos.

Por oportuno, não posso deixar de registrar que, apesar da inexistência de 
controle de entrada e saída de materiais, o que prejudica e limita a execução 
da Inspeção, a Instrução revela que a ação do TCE, neste processo, resultou 
na apuração do montante de R$ 7.934.209,53, referentes às seguintes atas 
de adesão:
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Registro de Preços (Adesão) Valor (R$)

Adesão nº 02/2014 R$ 4.211.172,00

Adesão nº 04/2014(1) R$ 284.378,73

Adesão nº 15/2014 R$ 391.003,57

Adesão nº 04/2014(2) R$ 83.160,00

Adesão nº 16/2014 R$ 96.637,80

Adesão nº 25/13 R$ 1.517.989,43

Adesão nº 20/2014 R$ 1.349.868,00

TOTAL R$ 7.934.209,53

O montante de R$ 7.934.209,53, a ser devolvido ao erário, não possui 
um único responsável. Dependendo do ato praticado, do período e da 
competência inerente a cada função, cada irregularidade identificada 
deverá ser respondida, solidariamente, por um conjunto diferente de 
funcionários, conforme a seguinte tabela de responsabilização, que não 
deve ser confundida com o quadro de apuração acima:

RESPONSÁVEL ITEM R$ UFIR SOLIDARIAMENTE COM

Décio Almeida 
da Silva

3.2.1 R$ 4.211.172,00 1.653.190,44

Kleber dos Santos Martins

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Medical West Comércio 
de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda.

3.3.1 R$ 758.542,30 297.782,86

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Maycon Macedo de Carvalho

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.4.1 R$ 96.637,80 37.937,34

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Thiago Cícero Teixeira Bezerra

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.
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Décio Almeida 
da Silva 3.6.1 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Helson Sebastião B. dos 
Prazeres

Marcio da Silva Ribeiro

Carlos Henrique de Araújo

Sergio Sardinha

Marcelo de Almeida Carneiro

Fabiano Duarte Lopes

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 6.416.220,10 2.518.831,73  

Kleber dos 
Santos Martins 3.2.2 R$ 4.211.172,00 1.653.190,44

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Medical West Comércio 
de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda.

PARCIAL  R$ 4.211.172,00 1.653.190,44  

Helson 
Sebastião 
Barbosa dos 
Prazeres

3.2.3 R$ 4.211.172,00 1.653.190,44

Décio Almeida da Silva

Kleber dos Santos Martins

Medical West Comércio 
de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda.

3.3.2 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende D. Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Maycon Macedo de Carvalho

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.4.2 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende D.Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Thiago Cícero Teixeira Bezerra

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.5.1 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Carlos Mendes Gomes de Oliveira

Sergio Ferreira de Oliveira

João Jorge de Souza

Edson da Silva

Feruma Comercial Ltda.
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Helson 
Sebastião 
Barbosa dos 
Prazeres

3.6.2 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Marcio da Silva Ribeiro

Carlos Henrique de Araújo

Sergio Sardinha

Marcelo de Almeida Carneiro

Fabiano Duarte Lopes

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 7.934.209,53 3.149.592,73  

Medical West 
Comércio 
de Produtos 
Médicos 
Hospitalares 
Ltda.

3.2.4 R$ 4.211.172,00 1.653.190,44

Décio Almeida da Silva

Kleber dos Santos Martins

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

PARCIAL  R$ 4.211.172,00 1.653.190,44  

Andrea Carneiro 
Ramos

3.3.3 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Maycon Macedo de Carvalho

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.4.3 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Thiago Cícero Teixeira Bezerra

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

PARCIAL  R$ 855.180,10 335.720,20  

Márcia Rezende 
Dourado 
Azevedo

3.3.4 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Maycon Macedo de Carvalho

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.
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Márcia Rezende 
Dourado 
Azevedo

3.4.4 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Thiago Cícero Teixeira 
Bezerra

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

PARCIAL  R$ 855.180,10 335.720,20  

Armando Porto 
Carreiro

3.3.5 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Alexandre Felix Barbosa

Maycon Macedo de 
Carvalho

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.4.5 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Alexandre Felix Barbosa

Thiago Cícero Teixeira 
Bezerra

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.5.2 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Alexandre Felix Barbosa

Carlos Mendes Gomes de 
Oliveira

Sergio Ferreira de Oliveira

João Jorge de Souza

Edson da Silva

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 2.373.169,53 966.481,20  
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Alexandre Felix 
Barbosa

3.3.6 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Maycon Macedo de Carvalho

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.4.6 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Thiago Cícero Teixeira Bezerra

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

3.5.3 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Armando Porto Carreiro

Carlos Mendes Gomes de 
Oliveira

Sergio Ferreira de Oliveira

João Jorge de Souza

Edson da Silva

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 2.373.169,53 966.481,20  

Maycon Macedo 
de Carvalho 3.3.7 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

PARCIAL  R$ 758.542,30 297.782,86  
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Gama Med 13 
Comércio e 
Serviços Ltda.

3.3.8 R$ 758.542,30 297.782,86

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado 
Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Maycon Macedo de Carvalho

3.4.8 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Thiago Cícero Teixeira Bezerra

PARCIAL  R$ 855.180,10 335.720,20  

Thiago Cícero 
Teixeira Bezerra 3.4.7 R$ 96.637,80 37.937,34

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Andrea Carneiro Ramos

Márcia Rezende Dourado Azevedo

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Gama Med 13 Comércio e 
Serviços Ltda.

PARCIAL  R$ 96.637,80 37.937,34  

Carlos Mendes 
Gomes de 
Oliveira

3.5.4 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Sergio Ferreira de Oliveira

João Jorge de Souza

Edson da Silva

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.517.989,43 630.761,00  

Sergio Ferreira 
de Oliveira 3.5.5 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Carlos Mendes Gomes de Oliveira

João Jorge de Souza

Edson da Silva

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.517.989,43 630.761,00  
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João Jorge de 
Souza 3.5.6 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Carlos Mendes Gomes de 
Oliveira

Sergio Ferreira de Oliveira

Edson da Silva

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.517.989,43 630.761,00  

Edson da Silva 3.5.7 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Carlos Mendes Gomes de 
Oliveira

Sergio Ferreira de Oliveira

João Jorge de Souza

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.517.989,43  630.761,00  

Feruma 
Comercial Ltda.

3.5.8 R$ 1.517.989,43 630.761,00

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Armando Porto Carreiro

Alexandre Felix Barbosa

Carlos Mendes Gomes de 
Oliveira

Sergio Ferreira de Oliveira

João Jorge de Souza

Edson da Silva

3.6.8 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Marcio da Silva Ribeiro

Carlos Henrique de Araújo

Sergio Sardinha

Marcelo de Almeida Carneiro

Fabiano Duarte Lopes

PARCIAL  R$ 2.867.857,43 1.160.682,09  

Marcio da Silva 
Ribeiro 3.6.3 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião B. dos Prazeres

Carlos Henrique de Araújo

Sergio Sardinha

Marcelo de Almeida Carneiro

Fabiano Duarte Lopes

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.349.868,00 529.921,09  
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Carlos Henrique 
de Araújo 3.6.4 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Marcio da Silva Ribeiro

Sergio Sardinha

Marcelo de Almeida Carneiro

Fabiano Duarte Lopes

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.349.868,00 529.921,09  

Sergio Sardinha 3.6.5 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Marcio da Silva Ribeiro

Carlos Henrique de Araújo

Marcelo de Almeida Carneiro

Fabiano Duarte Lopes

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.349.868,00 529.921,09  

Marcelo de 
Almeida 
Carneiro

3.6.6 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Marcio da Silva Ribeiro

Carlos Henrique de Araújo

Sergio Sardinha

Fabiano Duarte Lopes

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.349.868,00 529.921,09  

Fabiano Duarte 
Lopes 3.6.7 R$ 1.349.868,00 529.921,09

Décio Almeida da Silva

Helson Sebastião Barbosa dos 
Prazeres

Marcio da Silva Ribeiro

Carlos Henrique de Araújo

Sergio Sardinha

Marcelo de Almeida Carneiro

Feruma Comercial Ltda.

PARCIAL  R$ 1.349.868,00 529.921,09  

O montante despendido, nos sete processos objeto da presente Auditoria, 
conforme anteriormente destaquei, representa R$ 13.955.028,50, 
equivalentes a apenas 9,63% do montante empenhado no exercício de 
2014  (R$ 144.898.830,67).
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Diante da gravidade dos fatos apurados na presente Auditoria, dentre 
os quais se destaca o débito de R$ 7.934.209,53, ou seja, 56,8% do total 
auditado, acrescentarei, ao encaminhamento sugerido pelo Corpo Técnico 
desta Corte, proposição no sentido de que seja ampliado, neste mesmo 
procedimento, o escopo da Auditoria, para a totalidade dos procedimentos 
de contratação com utilização dos recursos do Fundo Especial da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro - Funespom, por qualquer forma de 
contratação, seja através de convênio, licitação, dispensa ou inexigibilidade 
de licitação.

Pelo exposto, considero adequada a conversão do presente em Tomada de 
Contas Ex-Officio e, em respeito ao princípio constitucional do contraditório 
e da ampla defesa, as demais medidas sugeridas, às quais acrescento o 
PROSSEGUIMENTO da presente Inspeção Especial, manifestando-me, 
desse modo, parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e o douto 
Ministério Público Especial,

VOTO: 

I - Pela CONVERSÃO do presente processo em TOMADA DE CONTAS EX-
OFFICIO, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar 
nº 63/90;

II - Pela CITAÇÃO do Cel. PM Décio Almeida da Silva, Subdiretor 
Administrativo da Diretoria Geral de Saúde da PMERJ, no período de 
20.12.2013 a 06.09.2014, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente 
razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a planilha 
de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, o 
débito apurado no valor de R$ 6.416.220,10, equivalentes a 2.518.831,73 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao 
dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, 
desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ 
nº 166/92;

III - Pela CITAÇÃO do Cel. PM Kleber dos Santos Martins, Diretor Geral de 
Administração e Finanças, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa 
ou recolha, solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização 

Ex-officio - Em razão 
do ofício; por dever 
de incumbência; em 
cumprimento e desempenho 
de uma obrigação; por 
imperativo do cargo. (DINIZ, 
Maria Helena. Dicionário 
jurídico. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.)
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constante da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor 
de R$ 4.211.172,00, equivalentes a 1.653.190,44 vezes o valor da UFIR-RJ 
(Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de 
Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, 
nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

IV - Pela CITAÇÃO do Major PM Helson Sebastião Barboza dos Prazeres, 
Chefe do Fuspom, no período de 26/12/2013 a 23/9/2014, e Fiscal 
Administrativo do Hospital Central da Polícia Militar, no período de 
30/4/2013 a 11/12/2013, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa 
ou recolha, solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização 
constante da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor 
de R$ 7.934.209,53, equivalentes a 3.149.592,73 vezes o valor da UFIR-RJ) 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano 
apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, 
a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

V - Pela CITAÇÃO do representante legal da empresa Medical West 
Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda., para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo 
com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 
vigor, apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo 
com a planilha de responsabilização constante da fundamentação do 
meu voto, o débito apurado no valor de  R$ 4.211.172,00, equivalentes 
a 1.653.190,44 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), 
referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, 
autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da 
Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

VI - Pela CITAÇÃO da Sra. Andrea Carneiro Ramos, Chefe da Central de Material 
Médico Hospitalar, no período de 10/10/2013 a 26/11/2014, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo 
com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 
vigor, apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com 
a planilha de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, 
o débito apurado no valor de R$ 855.180,10, equivalentes a 335.720,20 vezes 
o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano apurado 
pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA 
EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;
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VII - Pela CITAÇÃO da 1ª Tenente PM Marcia Rezende Dourado Azevedo, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, 
solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização constante 
da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 
855.180,10, equivalentes a 335.720,20 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade 
Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção 
deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos 
termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

VIII - Pela CITAÇÃO do Sr. Armando Porto Carreiro, Diretor do Hospital 
Central da Polícia Militar, no período de 27/08/2013 a 28/10/2014, para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, 
de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de 
acordo com a planilha de responsabilização constante da fundamentação 
do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 2.373.169,53, equivalentes a 
966.481,20 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente 
ao dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, 
desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 
166/92;

IX - Pela CITAÇÃO do Sr. Alexandre Felix Barbosa, Subdiretor Administrativo 
do Hospital Central da Polícia Militar, desde 10/12/2013, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo com 
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 
apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a 
planilha de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, 
o débito apurado no valor de R$ 2.373.169,53, equivalentes a 966.481,20 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano 
apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, 
a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

X - Pela CITAÇÃO do Sr. Maycon Macedo de Carvalho, Fiscal Administrativo 
do Hospital Central da Polícia Militar, no período de 11/12/2013 a 
5/08/2014, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da 
decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou 
recolha, solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização 
constante da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor de 
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R$ 758.542,30, equivalentes a 297.782,86 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade 
Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção 
deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos 
termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XI - Pela CITAÇÃO do representante legal da empresa Gama Med 13 
Comércio e Serviços Ltda., para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa 
ou recolha, solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização 
constante da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor de 
R$ 855.180,10, equivalentes a 335.720,20 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade 
Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção 
deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos 
termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XII - Pela CITAÇÃO do Sr. Thiago Cícero Teixeira Bezerra, Fiscal Administrativo 
do Hospital Central da Polícia Militar, a partir de 05/08/2014, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de 
acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de 
acordo com a planilha de responsabilização constante da fundamentação 
do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 96.637, 80, equivalentes a 
37.937,34 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente 
ao dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, 
desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 
166/92;

XIII - Pela CITAÇÃO do Sr. Carlos Mendes Gomes de Oliveira, Diretor de 
Logística, no período de 10/10/2011 a 3/12/2013, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo com a 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 
apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a 
planilha de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, 
o débito apurado no valor de R$ 1.517.989,43, equivalentes a 630.761,00 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano 
apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, 
a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XIV - Pela CITAÇÃO do Sr. Sergio Ferreira de Oliveira, Chefe do Fuspom, 
no período de 19/2/2013 a 14/1/2014, para que, no prazo de 30 (trinta) 
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dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 
apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a 
planilha de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, 
o débito apurado no valor de R$ 1.517.989,43, equivalentes a 630.761,00 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano 
apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, 
a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XV - Pela CITAÇÃO do Sr. João Jorge de Souza, Responsável pelo 
Almoxarifado do Hospital Central da Polícia Militar, no período de 
1/10/2010 a 6/11/2014, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa 
ou recolha, solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização 
constante da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 
1.517.989,43, equivalentes a 630.761,00 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade 
Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção 
deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos 
termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XVI - Pela CITAÇÃO do 2º Tenente PM Edson da Silva, para que, no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo com 
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 
apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a 
planilha de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, 
o débito apurado no valor de R$ 1.517.989,43, equivalentes a 630.761,00 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano 
apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, 
a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XVII - Pela CITAÇÃO do representante legal da empresa Feruma Comercial 
Ltda., para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, 
solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização constante 
da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 
2.867.857,43 , equivalentes a 1.160.682,09 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade 
Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção 
deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA;
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XVIII - Pela CITAÇÃO do Tenente PM Marcio da Silva Ribeiro, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de 
acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de 
acordo com a planilha de responsabilização constante da fundamentação 
do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 1.349.868,00, equivalentes a 
529.921,09 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente 
ao dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, 
desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 
166/92;

XIX - Pela CITAÇÃO do 2º Tenente PM Carlos Henrique de Araújo, para que, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, 
de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de 
acordo com a planilha de responsabilização constante da fundamentação 
do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 1.349.868,00, equivalentes a 
529.921,09 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente 
ao dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, 
desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 
166/92;

XX - Pela CITAÇÃO do Sr. Sergio Sardinha, Diretor do Hospital da Polícia 
Militar - Niterói, no período de 01/01/14 a 28/10/14, para que, no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, de acordo com 
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 
apresente razões de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a 
planilha de responsabilização constante da fundamentação do meu voto, 
o débito apurado no valor de  R$ 1.349.868,00, equivalentes a 529.921,09 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao dano 
apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, desde já, 
a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XXI - Pela CITAÇÃO do Sr. Marcelo de Almeida Carneiro, Subdiretor do 
Hospital da Polícia Militar - Niterói, no período de 22/2/2014 a 8/10/2014, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões de defesa ou recolha, 
solidariamente, de acordo com a planilha de responsabilização constante 
da fundamentação do meu voto, o débito apurado no valor de R$ 
1.349.868,00, equivalentes a 529.921,09 vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade 
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Fiscal de Referência), referente ao dano apurado pela Equipe de Inspeção 
deste Tribunal, autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos 
termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92;

XXII - Pela CITAÇÃO do Sr. Fabiano Duarte Lopes, Fiscal Administrativo 
do Hospital da Polícia Militar - Niterói, no período de 02/01/2014 a 
20/10/2014, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 
da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, apresente razões 
de defesa ou recolha, solidariamente, de acordo com a planilha de 
responsabilização constante da fundamentação do meu voto, o 
débito apurado no valor de R$ 1.349.868,00, equivalentes a 529.921,09 
vezes o valor da UFIR-RJ (Unidade Fiscal de Referência), referente ao 
dano apurado pela Equipe de Inspeção deste Tribunal, autorizando-se, 
desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da Deliberação TCE-RJ 
nº 166/92;

XXIII - Pela NOTIFICAÇÃO do Cel. PM Décio Almeida da Silva, Subdiretor 
Administrativo da Diretoria Geral de Saúde da PMERJ, no período de 
20.12.2013 a 6.9.2014, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, apresente Razões 
de Defesa para as seguintes irregularidades:
a) pela proposição da aquisição de Ácido Peracético, relativo à Adesão 
02/14, através de inversão dos atos processuais e com documentos 
falsificados, objetivando a aquisição de produto da ata, em quantidade e 
qualidade incompatíveis com as necessidades dos hospitais, em desacordo 
com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, incisos I e II da Lei 8.666/93 e artigos 
10 e 11 da Lei 8.429/92, conforme segue: 
• em quantitativo excessivamente superior em relação ao consumo dos 
hospitais 
• em especificação diversa da necessária pelos hospitais, tendo em vista 
que havia recomendação de uso mais geral de outro desinfetante de alto 
nível que não o Ácido Peracético e uma restrição no seu uso, adicionada a 
recomendação de uso de Ácido Peracético a 0,15% e não a 0,2%, conforme 
adquirido (situações 1, 2, 3 e 4); 
b) pela proposição das aquisições relativas às Adesões nos 04/14, 15/14 e 
16/14, 20/14, apesar das justificativas genéricas no tocante à necessidade 
da compra e da ausência da fundamentação das quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, através de 
uma inversão dos atos processuais, resultando em adesão a uma ata, em 



105

quantitativos superiores ao necessário; em desacordo com o disposto nos 
arts. 14 e 15, §7, inciso II da Lei 8.666/93 (situação 3); 
c) pelo recebimento de materiais médico-hospitalares da empresa 
Gama Med 13 Comércio e Serviços Ltda., sem reserva orçamentária e 
sem cobertura contratual, em detrimento do regular procedimento de 
aquisição de materiais necessários ao funcionamento dos hospitais da 
Polícia Militar, por meio da realização de procedimentos licitatórios pela 
DGS/Fuspom (situação 9); 
d) pelo recebimento de materiais médico-hospitalares da empresa Gama 
Med 13 Comércio e Serviços Ltda. sem a devida verificação da vantajosidade 
dos preços fornecidos (situação 9).

XXIV - Pela NOTIFICAÇÃO do Cel. PM Kléber dos Santos Martins, 
Diretor Geral de Administração e Finanças, na forma prevista na 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 
vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da 
decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa para as seguintes 
irregularidades:
a) pela aprovação de aquisição de Ácido Peracético, relativo à Adesão 02/14, 
através de inversão dos atos processuais e com documentos falsificados, 
objetivando a aquisição de produto da ata em quantidade e qualidade 
incompatíveis com as necessidades dos hospitais, em desacordo com o 
disposto nos arts. 14 e 15, §7, incisos I e II da Lei 8.666/93 e artigos 10 e 11 
da Lei 8.429/92, conforme segue:
• em quantitativo excessivamente superior em relação ao consumo dos 
hospitais
• em especificação diversa do necessário pelos hospitais, tendo em vista 
que havia recomendação de uso mais geral de outro desinfetante de alto 
nível que não o Ácido Peracético e uma restrição no seu uso, adicionada a 
recomendação de uso de Ácido Peracético a 0,15% e não a 0,2%, conforme 
adquirido (situações 1, 2, 3 e 4).

XXV - Pela NOTIFICAÇÃO do Major PM Helson Sebastião Barboza dos 
Prazeres, Chefe do Fuspom, no período de 26/12/2013 a 23/09/2014, e 
Fiscal Administrativo do HCPM, no período de 30/04/2013 a 11/12/2013, 
na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da ciência da decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa para as 
seguintes irregularidades:
a) pela apresentacão de justificativas favoráveis à aquisição de Ácido 
Peracético, relativo à Adesão 02/14, através de inversão dos atos processuais 
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e com documentos falsificados, objetivando a aquisição de produto da 
ata em quantidade e qualidade incompatíveis com as necessidades dos 
hospitais, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, incisos I e II 
da Lei 8.666/93 e artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92, conforme segue:
•  em quantitativo excessivamente superior em relação ao consumo dos hospitais
•  em especificação diversa do necessário pelos hospitais, tendo em vista 
que havia recomendação de uso mais geral de outro desinfetante de alto 
nível que não o Ácido Peracético e uma restrição no seu uso, adicionada a 
recomendação de uso de Ácido Peracético a 0,15% e não a 0,2,% conforme 
adquirido (situações 1, 2, 3 e 4);
b) pela apresentação de justificativas favoráveis às aquisições relativas 
às Adesões nos 04/14, 15/14 e 16/14, apesar das justificativas genéricas 
no tocante à necessidade da compra e da ausência da fundamentação 
das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, resultando em adesão a uma ata, em quantitativos superiores 
ao necessário, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso II 
da Lei 8.666/93 (situação 3);
c) pela ausência de justificativas no tocante à necessidade da compra e 
por não fundamentar as quantidades a serem adquiridas, contidas no 
Termo de Referência relativo à Adesão nº 25/13, em função do consumo 
e utilização prováveis, resultando em adesão a uma ata, em quantitativos 
superiores ao necessário, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, 
§7, inciso II da Lei 8.666/93 (situação 3);
d) pela atestação definitiva das notas fiscais nos 000.001.194 e 000.001.196,  
000.001.202, 000.001.206 e 000.001.211 (Adesão 25/2013), apesar dos 
materiais entregues pela Comercial Feruma Ltda. não corresponderem às 
especificações da compra realizada, caracterizando fraude conforme artigo 
96, inciso III e em desacordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” 
e “b”, ambos da Lei nº 8.666/93 (situação 8);

XXVI - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Carlos Mendes Gomes de Oliveira, Diretor 
de Logística no período de 10.10.2011 a 03.12.2013, na forma prevista 
na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 
vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, apresente Razões de Defesa pela proposição da aquisição 
relativa à Adesão 25/13, apesar da justificativa e o Termo de Referência 
não apresentarem fundamentações quanto à necessidade da compra 
e quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e utilização 
prováveis, resultando em adesão a uma ata, em quantitativos superiores 
ao necessário, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso 
II da Lei 8.666/93 (situação 3);
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XXVII - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Sergio Ferreira de Oliveira, Chefe do 
Fuspom no período de 19.2.2013 a 14.1.2014, na forma prevista na Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, 
apresente Razões de Defesa pela apresentação de justificativas favoráveis 
às aquisições relativas às Adesões nº 25/13 e 20/14, apesar da ausência de 
justificativas no tocante a necessidade da compra e da fundamentação 
das quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e utilização 
prováveis, resultando em adesões a atas, em quantitativos superiores ao 
necessário, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso II da 
Lei 8.666/93 (situação 3);

XXVIII - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Sergio Sardinha, Diretor do Hospital da 
Polícia Militar de Niterói, no período de 9.9.2013 a 31.12.2013, na forma 
prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da 
decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa pelo encaminhamento 
do Termo de Referência relativo à Adesão 20/14 ao Gestor do Fuspom, 
apresentando justificativa genérica no tocante à necessidade da compra e 
sem fundamentação quanto ao quantitativo a ser adquirido, resultando em 
adesão a uma ata, em quantitativos superiores ao necessário, em desacordo 
com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso II da Lei 8.666/93 (situação 3);

XXIX - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Armando Porto Carreiro, Diretor do Hospital 
Central da Polícia Militar no período de 27.8.2013 a 28.10.2014, na forma 
prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, apresente Razões de Defesa para as seguintes irregularidades:
a) pelo encaminhamento das requisições relativas às Adesões 04/14, 
15/14 e 16/14 ao Gestor do Fuspom, apesar das justificativas genéricas 
no tocante à necessidade da compra e da ausência da fundamentação 
das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, resultando em adesão a uma ata, em quantitativos superiores 
ao necessário, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso II 
da Lei 8.666/93 (situação 3);
b) pela estocagem descentralizada em lugares distintos em condições 
precárias de infraestrutura, segurança e armazenamento, em desacordo 
com o item 4.1 da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205/88 (situação 16);

XXX - Pela NOTIFICAÇÃO da Srª Andrea Carneiro Ramos, Chefe da Central 
de Material Médico-Hospitalar no período de 10.10.2013 a 26.11.2014, na 
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forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 
da decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa para as seguintes 
irregularidades:
a) pela elaboração das requisições de materiais genéricas, sem fundamentar 
as quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis nas Adesões nº 04/14, 15/14 e 16/14, resultando em adesão a 
uma ata, em quantitativos superiores ao necessário, em desacordo com o 
disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso II da Lei 8.666/93 (situação 3);
b) pelo recebimento de materiais através de “Recibo de Entrega de 
Material”, no CMMH, em substituição a nota fiscal em desacordo com o 
disposto no art. 90, § 2º, alínea 3 e § 3º e art. 91 da Lei Estadual n.º 287/79 
(situação 7);
c) pela atestação definitiva das notas fiscais nºs 000.004.052 (Adesão 
04/2014), 000.004.051 (Adesão 15/2014), 000.004.073 (Adesão 16/2014), 
apesar de parte dos materiais entregues pela empresa Gama Med 13 
Comércio e Serviços Ltda. não corresponderem aos constantes nas 
notas fiscais a que se referem, representando estas trocas de materiais 
os percentuais de 33,24%, 51,09% e 84,65% dos valores dessas notas, 
respectivamente, caracterizando fraude conforme artigo 96, inciso III, e em 
desacordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da 
Lei nº 8.666/93 (situação 8);
d) pela ausência de registro individualizado do bem como toda sua 
movimentação física e financeira (entrada, saída e saldo) de forma 
cronológica, ininterrupta e atualizada (situação 13);
e) pela ausência de inventário anual para controle dos estoques em 
desacordo com o estabelecido no Manual de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 12/06/78 e atualizado 
pela Contadoria-Geral do Estado em 2010, em seu item 16.4 (situação 14);
f) pelo excesso de materiais pouco necessários e falta de materiais 
essenciais, em desacordo com o estabelecido no item 3 do art. 78 e item 7 
do art. 79, do Regimento Interno do HCPM (situação 15);
g) pela estocagem descentralizada em lugares distintos em condições 
precárias de infraestrutura, segurança e armazenamento em desacordo 
com o item 4.1 da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205/88 (situação 16);

XXXI - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. João Alexandre Rezende Assad, Chefe do 
Setor de Hemodinâmica do HCPM desde 15.10.2013, na forma prevista na 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta 
Corte, apresente Razões de Defesa para as seguintes irregularidades:
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a) pela elaboração de requisição sem a adequada caracterização do objeto 
a ser adquirido, uma vez que foram requisitados apenas stents de mesmo 
comprimento sem definição do fármaco, apesar da necessidade do serviço 
de hemodinâmica de aquisição de stents de diversos comprimentos, em 
função das diversidades biológicas dos pacientes, conforme descrito em 
seu ofício PMERJ/HCPM de 07/11/14, resultando em adesão a uma ata de 
objeto de especificação diversa à necessidade do hospital, em desacordo 
com o disposto nos arts. 14 e 15, §7, inciso I da Lei 8.666/93 (situação 4); 
b) pela atestação definitiva da nota fiscal nº 026.236 referente à Adesão 
22/2014, apesar de 93,27% dos materiais entregues pela Vide Bula 
Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Médicos Ltda. não 
corresponderem às especificações da compra realizada, caracterizando 
fraude conforme artigo 96, inciso III, e em desacordo com o disposto no 
art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei nº 8.666/93 (situação 8);

XXXII - pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Marcelo de Almeida Carneiro, Subdiretor 
Administrativo do Hospital da Polícia Militar de Niterói, no período de 
22.2.2014 a 8.10.2014, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, apresente Razões de 
Defesa pela ausência de justificativas no tocante à necessidade da compra 
e por não fundamentar as quantidades a serem adquiridas, contidas no 
Termo de Referência relativo à Adesão nº 20/14, em função do consumo 
e utilização prováveis, resultando em adesão a uma ata em quantitativos 
superiores ao necessário, em desacordo com o disposto nos arts. 14 e 15, 
§7, inciso II da Lei 8.666/93 (situação 3);

XXXIII - pela NOTIFICAÇÃO do Sr. João Jorge de Souza, Responsável 
pelo Almoxarifado do HCPM no período de 1.1.2010 a 6.11.2014, 
na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da ciência da decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa 
pela atestação definitiva das notas fiscais nº 000.001.202, 000.001.206, 
000.001.211 (Adesão 25/2013), apesar dos materiais entregues pela 
Comercial Feruma Ltda. não corresponderem às especificações da 
compra realizada, caracterizando fraude conforme artigo 96, inciso III, 
e em desacordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, 
ambos da Lei nº 8.666/93 (situação 8);

XXXIV - Pela NOTIFICAÇÃO do 2º Tenente Edson da Silva, na forma prevista 
na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 
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vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, apresente Razões de Defesa pela atestação definitiva das 
notas fiscais nos 000.001.194 e 000.001.196 (Adesão 25/2013), apesar dos 
materiais entregues pela Comercial Feruma Ltda não corresponderem às 
especificações da compra realizada, caracterizando fraude conforme artigo 
96, inciso III, e em desacordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” 
e “b”, ambos da Lei nº 8.666/93 (Situação 8);

XXXV - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Maycon Macedo de Carvalho, Fiscal 
Administrativo, pelo período de 11.12.2013 a 5.8.2014, na forma prevista 
na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 
vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
desta Corte, apresente Razões de Defesa para as seguintes irregularidades:
a) pelo recebimento de materiais através de “Recibo de Entrega de 
Material”, no CMMH, em substituição a nota fiscal, relativos às Adesões 
04/14, 15/14 e 16/14, em desacordo com o disposto no art. 90, § 2º, alínea 
3 e § 3º e art. 91 da Lei Estadual n.º 287/79 (situação 7); 
b) pela ausência de registro individualizado do bem, com toda sua 
movimentação física e financeira (entrada, saída e saldo) de forma 
cronológica, ininterrupta e atualizada, de acordo com o previsto no item 
16.3.1 do Manual de Contabilidade, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 
12/06/78 (situação 12); 
c) pela ausência de inventário anual para controle dos estoques, em 
desacordo com o estabelecido no Manual de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 12/06/78 e atualizado 
pela Contadoria-Geral do Estado em 2010, em seu item 16.4 (situação 13); 
d) pelo excesso de materiais pouco necessários e falta de materiais 
essenciais, em desacordo com o  estabelecido no item 3 do art. 78 e item 7 
do art. 79, do Regimento Interno do HCPM (situação 14);
e) pela estocagem descentralizada em lugares distintos em condições 
precárias de infraestrutura, segurança e armazenamento, em 
desacordo com o item 4.1 da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205/88 
(situação 16);

XXXVI - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Thiago Cícero Teixeira Bezerra, Fiscal 
Administrativo desde 5.8.2014, na forma prevista na Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, apresente 
Razões de Defesa para as seguintes irregularidades:
a) pelo recebimento de materiais através de “Recibo de Entrega de 
Material”, no CMMH, em substituição a nota fiscal, relativos às Adesões 
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15/14 e 16/14, em desacordo com o disposto no art. 90, § 2º, alínea 3 e § 
3º e art. 91 da Lei Estadual n.º 287/79 (situação 7); 
b) pela ausência de registro individualizado do bem, com toda sua 
movimentação física e financeira (entrada, saída e saldo) de forma 
cronológica, ininterrupta e atualizada, de acordo com o previsto no item 
16.3.1 do Manual de Contabilidade, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 
12/06/78 (situação 12); 
c) pela ausência de inventário anual para controle dos estoques em 
desacordo com o estabelecido no Manual de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 12/06/78 e atualizado 
pela Contadoria-Geral do Estado em 2010, em seu item 16.4 (situação 13); 
d) pelo excesso de materiais pouco necessários e falta de materiais 
essenciais, em desacordo com o estabelecido no item 3 do art. 78 e item 7 
do art. 79, do Regimento Interno do HCPM (situação 14); 
e) pela estocagem descentralizada em lugares distintos em condições 
precárias de infraestrutura, segurança e armazenamento, em desacordo 
com o item 4.1 da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205/88 (situação 16);

XXXVII - Pela NOTIFICAÇÃO da 1ª Tenente Marcia Rezende Dourado 
Azevedo, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da ciência da decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa para 
as seguintes irregularidades:
a)  pela atestação definitiva da nota fiscal nº 026.236, referente à Adesão 
22/2014, apesar de 93,27% dos materiais entregues pela Vide Bula 
Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Médicos Ltda. não 
corresponderem às especificações da compra realizada, caracterizando 
fraude conforme artigo 96, inciso III, e em desacordo com o disposto no 
art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei nº 8.666/93 (situação 8); 
b) pela atestação definitiva das notas fiscais nºs 000.004.052 (Adesão 04/2014), 
000.004.051 (Adesão 15/2014), 000.004.073 (Adesão 16/2014), apesar de parte 
dos materiais entregues pela empresa Gama Med 13 Comércio e Serviços 
Ltda. não corresponder aos constantes nas notas fiscais a que se referem, 
representando essas trocas de materiais os percentuais de 33,24%, 51,09% 
e 84,65% dos valores dessas notas, respectivamente, caracterizando fraude 
conforme artigo 96, inciso III, e em desacordo com o disposto no art. 73, inciso 
II, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei nº 8.666/93. (situação 8);

XXXVIII - Pela NOTIFICAÇÃO do Ten. PM Marcio da Silva Ribeiro, na forma 
prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão 
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desta Corte, apresente Razões de Defesa pela atestação definitiva da nota 
fiscal nº 000.001.372 (Adesão 20/2014), apesar dos materiais entregues 
pela Comercial Feruma Ltda. não corresponderem às especificações da 
compra realizada, caracterizando fraude conforme artigo 96, inciso III, e em 
desacordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da 
Lei nº 8.666/93 (situação 8);

XXXIX - Pela NOTIFICAÇÃO do 2º Ten. PM Carlos Henrique de Araújo, na 
forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência da decisão desta Corte, apresente Razões de Defesa pela atestação 
definitiva da nota fiscal nº 000.001.372 (Adesão 20/2014), apesar dos 
materiais entregues pela Comercial Feruma Ltda. não corresponderem às 
especificações da compra realizada, caracterizando fraude conforme artigo 
96, inciso III, e em desacordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” 
e “b”, ambos da Lei nº 8.666/93 (situação 8);

XL - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Alexandre Félix Barbosa, Subdiretor 
Administrativo do HCPM, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, apresente Razões 
de Defesa para as seguintes irregularidades:
a) pela ausência de registro individualizado do bem, com toda sua 
movimentação física e financeira (entrada, saída e saldo) de forma 
cronológica, ininterrupta e atualizada, de acordo com o previsto no item 
16.3.1 do Manual de Contabilidade, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 
12/06/78 (situação 12); 
b) pela ausência de inventário anual para controle dos estoques, em 
desacordo com o estabelecido no Manual de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro, aprovado pela Portaria nº 25/IGF de 12/06/78 e atualizado 
pela Contadoria-Geral do Estado em 2010, em seu item 16.4.7 (situação 13); 
c) pelo excesso de materiais pouco necessários e falta de materiais 
essenciais, em desacordo com o estabelecido no item 3 do art. 78 e item 7 
do art. 79, do Regimento Interno do HCPM (situação 14); 
d) pela estocagem descentralizada em lugares distintos em condições 
precárias de infraestrutura, segurança e armazenamento, em desacordo 
com o item 4.1 da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205/88 (situação 16);

XLI - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Comandante-Geral da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência da decisão desta Corte, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de 
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Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, adote as medidas necessárias 
ao cumprimento das providências elencadas na conclusão da Instrução e 
transcritas no meu relatório;

XLII - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro para que, no prazo de 30 dias, a contar da ciência 
da decisão desta Corte, encaminhe o contrato social das empresas Medical 
West Comércio de Produtos Médico-Hospitalares Ltda., Gama Med 13 
Comércio e Serviços Ltda. e Comercial Feruma Ltda., com as respectivas 
alterações;

XLIII - Pela CIÊNCIA à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 
órgão gerenciador da Ata de registro de preços nº 080-E/13, decorrente 
do Pregão Eletrônico 312/2012, do não cumprimento da respectiva ata 
pela empresa Medical West Comércio de Produtos Médico-Hospitalares 
Ltda. relativa à Adesão PMERJ 02/2014, conforme teor da situação 4 deste 
relatório, para adoção das medidas cabíveis;

XLIV - Pela CIÊNCIA à Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro, 
órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços nos 18/13 e 30/13, 
decorrentes do Pregão Eletrônico 147/2013 e do Pregão Presencial 
051/2013, do não cumprimento das respectivas atas pela empresa Gama 
Med 13 Comércio e Serviços Ltda. relativas às Adesões PMERJ 15/2014 e 
16/14, conforme teor das situações 4 e 7 deste relatório, para adoção das 
medidas cabíveis;

XLV - Pela CIÊNCIA ao Hospital Central do Exército, órgão gerenciador da ata 
de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 082/2013, do não 
cumprimento desta ata pela empresa Gama Med 13 Comércio e Serviços 
Ltda., relativa à Adesão PMERJ 04/149, conforme teor das situações 4 e 7 
deste relatório, para adoção das medidas cabíveis;

XLVI - Pela CIÊNCIA à Fundação Saúde, órgão gerenciador da Ata de registro 
de preços nº 006/2013-E, decorrente do Pregão Eletrônico nº 082/2013, 
do não cumprimento desta ata pela empresa Vide Bula Importação e 
Exportação de Produtos Hospitalares e Medicamentos relativa à Adesão 
PMERJ 22/14, conforme teor das situações 4 e 7 deste relatório, para 
adoção das medidas cabíveis;

XLVII - Pela CIÊNCIA à Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro 
Eduardo Gomes, órgão gerenciador da Ata de registro de preços nº 008/
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DIRSA-CGABEG/2011, decorrente do Pregão Eletrônico nº 008//DIRSA-
CGABEG/2011, do não cumprimento desta ata pela empresa Comercial 
Feruma Ltda., relativa à Adesão PMERJ 25/13, conforme teor das situações 
4 e 7 deste relatório, para adoção das medidas cabíveis;

XLVIII - Pela CIÊNCIA ao Hospital das Forças Armadas, órgão gerenciador da 
ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 71/2013, do 
não cumprimento desta ata pela empresa Comercial Feruma Ltda., relativa 
à Adesão PMERJ 20/14, conforme teor das situações 5 e 8 deste relatório;

XLIX - Pela CIÊNCIA do inteiro teor deste processo à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro;

L - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, em especial ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado - GAECO, do inteiro teor deste voto, para adoção das medidas 
que julgar cabíveis;

LI - Por DETERMINAÇÃO ao órgão de Instrução competente para 
PROSSEGUIMENTO desta Inspeção Especial, com vistas a atestar a 
adequação e a correção dos controles existentes  sobre todas as receitas 
arrecadadas no Fundo de Saúde da Polícia Militar - Fuspom e no Fundo 
Especial da Polícia Militar - Funespom, bem como verificar a correta 
aplicação dos recursos públicos na totalidade das despesas, incluindo, 
além das contratações realizadas através de licitação, aquelas decorrentes 
de Convênio, Atos de Inexigibilidade de Licitação, Dispensa de Licitação, 
Adesões a Ata de Registro de Preços, Termos de Reconhecimento de 
Dívidas, Termos de Ajustes de Contas e, ainda, eventuais Termos Aditivos.

Finalmente, solicito a Vossa Excelência, por justiça e merecimento, que sejam 
consignados, nos assentamentos funcionais, os elogios e agradecimentos 
aos dedicados funcionários que participaram da elaboração do presente 
Relatório de Inspeção.
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É dispensável a 
licitação desde 
que a contratada 
detenha 
inquestionável 
reputação ético-
profissional e 
que os valores 
contratados 
estejam 
compatíveis com 
os de mercado.

* Voto aprovado por 4 x 1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO*

Trata o presente processo de Embargos de Declaração interpostos pelo 
Sr. Octávio Raja Gabaglia Moreira Penna, na qualidade de Ordenador 
de Despesa à época, contra decisão plenária proferida em sessão de 
16/04/2015, que decidiu como se segue:

“I - Pela REJEIÇÃO PARCIAL DAS RAZÕES DE DEFESA ofertadas pelo Sr. 
Octávio Raja Gabaglia Moreira Penna, na qualidade de Ordenador de 
Despesa, à época.

II  - Pela ILEGALIDADE do ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO, 
tendo em vista a ausência dos seguintes elementos:

- razão da escolha do executante (artigo 26, parágrafo único, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93);

- justificativa do preço (artigo 26, parágrafo único, inciso III da Lei Federal 
nº 8.666/93).

III - Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante acórdão, ao Sr. Octávio Raja 
Gabaglia Moreira Penna na qualidade de Ordenador de Despesa, à época, no 
valor de R$ 8.135,70 (oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta centavos), 
equivalentes, nesta data, a 3.000 UFIR/RJ, a ser recolhida no prazo legal, com 
recursos próprios, com fulcro no art. 63, incisos II e III, da Lei Complementar nº 
63/90, autorizada desde logo, por economia processual, a cobrança judicial 
da dívida em caso do não recolhimento, conforme dispõe a Deliberação TCE-
RJ nº 166/92, observado o procedimento recursal, e a Expedição de Ofício 
ao titular do órgão competente para proceder à inscrição em dívida ativa, 
comprovando no prazo legal a esta Corte a devida inscrição.

IV - Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Octávio Raja Gabaglia Moreira Penna na 
qualidade de Ordenador de Despesa, à época, nos termos do § 1º do art. 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 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, 
informando-o acerca do Julgado prolatado neste feito.

V - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões para que, ao efetivar a 
presente decisão, encaminhe cópia integral do presente voto e dos pareceres 
elaborados pelo Ministério Público Especial e pelo Corpo Instrutivo.”
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O Corpo Instrutivo, após examinar o feito, sugere o Conhecimento e 
Não Provimento dos presentes Embargos de Declaração, bem como 
Comunicação ao Recorrente para ciência desta decisão, nos termos 
propostos às fls. 220/222.

O Ministério Público, representado pela Procuradora, Dra. Aline Pires 
Carvalho Assuf, opina no mesmo sentido (fl. 223).

É o relatório. 

O recurso de Embargos de Declaração, na forma do art. 89 do Regimento 
Interno desta Corte, deve ser utilizado para corrigir obscuridade, omissão 
ou contradição da decisão recorrida.

Nesse sentido, examino, preliminarmente, para fins do disposto no art. 89 
do Regimento Interno do Tribunal de Contas, o cumprimento dos requisitos 
de admissibilidade ali previstos.

A parte é legítima, assim como a petição deve ser considerada tempestiva, 
já que o embargante tomou ciência da decisão anterior desta Corte em 
28/04/2015 e o presente recurso foi protocolado neste Tribunal em 
27/05/2015.

Considero, ainda, o Recurso cabível, na medida em que o mesmo alega a existência 
de omissão, obscuridade e contradição na decisão plenária de 16/04/2015.

No mérito, entendo que assiste razão ao embargante.

O recorrente alega que o decisum embargado se afigura contraditório 
porque esta e. Corte deu razão ao embargante, ao admitir que a empresa 
contratada possuía inquestionável reputação ético-profissional e, não 
obstante, não acatou o argumento pelo qual o órgão optou pelo executante 
na forma prevista no art. 26, parágrafo único, II da Lei 8.666/93.

De fato, o responsável, em suas razões de defesa anteriormente apresentadas 
(Doc. TCE/RJ nº 20.704-3/14, fls. 97/192), ao ter comprovado que a fundação 
contratada possuía inquestionável reputação ético-profissional, juntando 
para tanto vasta lista de bons serviços prestados na esfera pública e privada, 
obteve êxito em atender ao requisito legal disposto no inciso XIII, do art. 
24, da Lei nº 8.666/93, bem como considero que os mesmos elementos 
encontram-se aptos a justificar a escolha da contratada.

Embargos de declaração - 
são embargos que pedem 
que se esclareça um ponto 
da decisão da Turma ou 
do Plenário (acórdão) 
considerado obscuro, 
contraditório, omisso ou 
duvidoso. O prazo para 
interpor esse tipo de recurso 
é de cinco dias. O pedido 
será dirigido ao relator, que 
o levará para julgamento na 
primeira sessão da Turma 
ou do Plenário. (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. 
Glossário jurídico. Disponível 
em: <www.stf.jus.br/portal/
glossario>. Acesso em: 25 
maio 2016.)
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Ademais, a alegação do jurisdicionado de que a fundação contratada 
já havia iniciado o trabalho visando à elaboração do Plano Diretor do 
Município de Armação dos Búzios na gestão anterior, aliado ao acima 
descrito, de fato, atende ao contido no artigo 26, parágrafo único, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

Da mesma forma, entendo que ocorreu omissão na decisão embargada no 
tocante à justificativa do preço contratado.

Neste sentido, considero que não foram devidamente analisados por esta 
Corte os argumentos expendidos pelo responsável em sua defesa de fls. 
97/192.

Em nova análise do ali contido, não obstante não constar dos autos 
planilhas de custos e serviços com o detalhamento hoje em dia exigido 
por este Tribunal, e as mesmas não terem sido obtidas junto à fundação 
contratada, haja vista o decurso de aproximadamente 10 anos desde a 
formalização do ato em apreço, creio que o comparativo com contratações 
análogas, formalizadas em outros Municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
e já aprovadas por este Tribunal, podem servir de base para a aprovação, in 
casu, do ajuste em tela.

De fato, como demonstrado pelo embargante, o mesmo, já em sua 
defesa anterior, havia demonstrado que os preços avençados com o 
Município de Armação dos Búzios era o mais baixo (R$ 290.005,00), 
com o período de execução de 8 (oito) meses, comparando com 
outros municípios como o de Duque de Caxias (processo TCE/RJ 
nº 228.645-4/06), que contratou o mesmo serviço por 6 meses, no 
montante de R$ 320.000,00, e Quissamã (processo TCE/RJ nº 228.561-
2/06), devidamente aprovados pela extinta Coordenadoria de Estudos 
e Análises Técnicas - CEA, nos seguintes termos:

“Após a análise dos autos com vistas à economicidade, feita por amostragem, 
considerando a criteriosa observância à Lei Federal nº 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal nº 8.883/94, bem como as demais legislações pertinentes, 
verificamos que os valores contratados estão compatíveis com os valores 
médios pesquisados de mercado.”

Desse modo, ante a verificação da ocorrência de contradição e omissão 
na decisão proferida em sessão de 16/04/2015, entendo que deva ser 
dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, com efeitos 
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modificativos, para reformar a citada decisão no sentido de Conhecer, in 
casu, o ajuste em comento.

Diante do exposto, em desacordo com o Corpo Instrutivo e com o parecer 
do Ministério Público Especial,

VOTO:

I - Pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração protocolizados sob o 
nº 12.255-6/15, por atenderem aos pressupostos de admissibilidade;

II - Pelo PROVIMENTO dos Embargos de Declaração em tela, no mérito, 
com efeitos modificativos, reformando-se a decisão plenária proferida em 
sessão de 16/04/2015 e cancelando-se o Acórdão nº 507/2015, de forma a 
CONHECER IN CASU o presente ato de dispensa de licitação;

III - Pela COMUNICAÇÃO ao embargante, Sr. Octávio Raja Gabaglia Moreira 
Penna, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 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;

IV - Pelo posterior ARQUIVAMENTO do presente processo.

In casu - no caso vertente; 
na hipótese debatida; na 
espécie. (ENCICLOPÉDIA 
jurídica. Disponível em: 
<www.enciclopedia-juridica.
biz14.com>. Acesso em: 25 
maio 2016)
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*Voto aprovado por unanimidade.

EDITAL DE LICITAÇÃO*

Trata o presente processo do Edital de Concorrência Pública nº 
008/2015, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Magé, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração 
de projeto de recuperação de área degradada localizada em Fragoso, 
6º Distrito de Magé, para atendimento do Ministério Público Estadual.

O prazo de execução dos serviços é de 6 meses, no valor estimado de R$ 
1.235.313,98. A realização do certame, inicialmente marcada para o dia 
18.11.2015, foi transferida para o dia 22.3.2016.

Em sessão de 25.2.2016, o Plenário deste Tribunal deliberou pela Notificação 
do Sr. Nestor Vidal, Prefeito do Município de Magé, para que apresentasse 
razões de defesa pelo não atendimento da decisão de 17.11.2015 e para 
que providenciasse o atendimento às solicitações elencadas naquela 
ocasião.

Em atendimento, o jurisdicionado encaminhou elementos que foram 
devidamente examinados pelo Corpo Instrutivo, representado pela 
zelosa Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), na informação constante 
do arquivo digital datado de 18.3.2016, apresentando conclusão pela 
Comunicação do Chefe do Executivo Municipal, para encaminhamento de 
documentos e adoção de providências.

O Ministério Público Especial, representado por seu Procurador-Geral, 
Dr. Horácio Machado Medeiros, acompanha a sugestão do Corpo 
Instrutivo. 

Em sessão de 29.3.2016, o Relator do presente processo apresentou voto 
nos termos que se seguem:

I - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Nestor Vidal, Prefeito Municipal de Magé, 
na forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão desta Corte, 
apresente suas Razões de Defesa pelo descumprimento à decisão 
desta Corte, em Sessão Plenária de 17.11.2015, ao remarcar a licitação 
antes do Conhecimento do Edital por este Tribunal, observando 
RECOMENDAÇÃO abaixo e sem prejuízo do cumprimento das seguintes 
DETERMINAÇÕES:

É necessário que 
a municipalidade 
comprove, por 
meio idôneo e 
devidamente 
auditado, que o 
jornal em que foi 
publicado o edital de 
licitação é de grande 
circulação.
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I.1 - Adiar e manter adiada a presente licitação até que esta Corte se 
manifeste pelo Conhecimento do presente Edital, encaminhando a 
comprovação da publicação do adiamento do certame, nos termos do art. 
21 da Lei nº 8.666/93, OU, caso o certame já tenha sido realizado, que sejam 
suspensos todos e quaisquer atos decorrentes do presente;

I.2 - Compatibilizar a redação do item 1.1 do Edital com aquela do item 
7.1 do Edital, de forma a dissipar qualquer dúvida quanto ao regime de 
execução do contrato;

I.3 - Atualizar a data base do orçamento para data inferior a um ano;

I.4 - Corrigir o custo do item 2.2 da Planilha Orçamentária, com base no 
Boletim Emop;

I.5 - Corrigir o código do serviço do item 1.1 da Planilha Orçamentária 
para 01.016.0070-F, por ser custo determinado pelo próprio orçamentista, 
conforme orientações da Emop;

I.6 - Revisar a composição da taxa de BDI praticada no orçamento OU 
justificar sua manutenção;

I.7 - Revisar o custo do item 4.3 da Planilha Orçamentária OU justificar sua 
manutenção;

I.8 - Apresentar Especificação Técnica do item 1.4 da Planilha Orçamentária, 
descrito como “serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos 
de intervenções localizadas, quantitativos e relatório fotográfico...” (código 
01.050.0900-6), fixando todas as regras e condições que se devem ser seguidas 
para a execução do serviço, caracterizando os elementos componentes, o 
modo como serão executados e o produto pretendido;

I.9 - Adaptar, se necessário, a minuta contratual às alterações elaboradas 
no Edital;

I.10 - Publicar errata contemplando as alterações efetuadas neste edital, nos 
termos do artigo 21 da Lei 8.666/93, conferindo ampla publicidade a este certame;

I.11 - Encaminhar a errata, por meio do sistema e-TCE, nos termos do art. 
6º da Deliberação TCE-RJ nº 262, com todas as alterações que porventura 
sejam feitas no ato convocatório;

BDI - Somatório das 
despesas com materiais, 
pessoal e encargos diversos, 
necessárias à administração 
e ao controle da execução 
de uma obra, acrescidas das 
despesas financeiras, riscos 
e imprevistos, lucro líquido 
e impostos. (FERNANDES, 
Ismael Lopes. BDI. ILC. 
Curitiba, v. 8, n. 84, p. 106-
110, fev. 2001)



125

I.12 - Comunicar 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.

RECOMENDAÇÃO

Certificar-se que obteve no orçamento estimado o menor preço global 
considerando o modelo de contribuição destinada à seguridade social 
conforme as Leis Federais nos 8.212/91 e 12.546/11 alterada pela Lei nº 
13.161/15.

II – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, dando-lhe ciência do presente processo, em especial no que tange 
aos sucessivos não atendimentos, pela Prefeitura Municipal de Magé, às 
Determinações desta Corte.

Para melhor entendimento da matéria em discussão, na sobredita sessão 
solicitei vista do presente processo.

É o relatório.

Após exame dos elementos constantes do presente processo, cumpre-me 
destacar algumas observações quanto à publicação do aviso de licitação 
em “jornal de grande circulação”, considerando que o aviso de licitação do 
edital em tela foi publicado no jornal “ZM Notícias”.

No processo TCE-RJ nº 209.067-6/13 expressei meu posicionamento 
acerca da matéria, em especial no voto prolatado em sessão de 
12.11.2015. 

De qualquer forma, registro que no processo TCE-RJ nº 228.648-7/15, o 
critério relativo à configuração de “jornal de grande circulação” voltou a ser 
abordado, com a adoção da seguinte decisão:

“(...) I - Pelo CONHECIMENTO do presente Edital de Pregão Presencial nº 24/2015;

II - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Magé, na forma 
prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que adote as 
medidas necessárias ao cumprimento das seguintes DETERMINAÇÕES, 
em casos futuros e análogos:
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1. Aguarde a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte, pois, 
caso a licitação seja realizada antes do pronunciamento conclusivo 
e, posteriormente, o Plenário do TCE/RJ entenda que não houve o 
atendimento integral das determinações impostas na decisão, o ato 
poderá configurar prática de ato ilegal e/ou antieconômico, sujeitando 
o responsável pelo certame à sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei 
Complementar nº 63/90; e

2. Nos casos em que a legislação de regência exija a publicação de edital 
em “jornal de grande circulação”, que a mesma se proceda em veículo de 
comunicação com tiragem mínima de 20.000 exemplares, devidamente 
auditada por entidade idônea e independente.

III - Pelo ARQUIVAMENTO do processo.” (grifo nosso)

Portanto, o entendimento que se encontra em voga nesta Corte de Contas 
é o de que a tiragem mínima do veículo de comunicação, para fins de 
configuração de “jornal de grande circulação”, deve ser acompanhada de 
meio idôneo e devidamente auditado.

Outrossim, ressalto que em diversos processos, como por exemplo 
nos processos TCE-RJ nºs 808.955-2/15, 807.254-9/15 e 295.446-0/15, 
dentre outros, a Prefeitura Municipal de Magé encaminhou inicialmente 
cópias de avisos de licitação efetivados no jornal “ZM Notícias”, tendo 
sido determinado ao jurisdicionado, nestes processos, que enviasse 
documentação auditada por entidade idônea e independente, referente à 
circulação do sobredito periódico.

Assim sendo, o mesmo critério adotado nos mencionados processos 
deve ser observado no presente, ou seja, que a Municipalidade seja 
instada a comprovar a circulação do jornal ZM Notícias por meio idôneo 
e devidamente auditado, sendo este o único adendo que entendo como 
pertinente ao voto do Conselheiro-Relator.

Pelo exposto e examinado, posiciono-me parcialmente de acordo com o 
Corpo Instrutivo, o Ministério Público Especial e o Conselheiro-Relator, e 

VOTO:

I - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Nestor Vidal, Prefeito Municipal de Magé, na 
forma prevista pela Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo legal, 
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apresente suas razões de Defesa pelo descumprimento à decisão desta 
Corte, em Sessão Plenária de 17.11.2015, ao remarcar a licitação antes do 
Conhecimento do Edital por este Tribunal, observando RECOMENDAÇÃO 
abaixo e sem prejuízo do cumprimento das seguintes DETERMINAÇÕES:

I.1 - Adiar e manter adiada a presente licitação até que esta Corte se 
manifeste pelo Conhecimento do presente Edital, encaminhando a 
comprovação da publicação do adiamento do certame, nos termos do art. 
21 da Lei nº 8.666/93, OU, caso o certame já tenha sido realizado, que sejam 
suspensos todos e quaisquer atos decorrentes do presente;

I.2 - Compatibilizar a redação do item 1.1 do Edital com aquela do item 
7.1 do Edital, de forma a dissipar qualquer dúvida quanto ao regime de 
execução do contrato;

I.3 - Atualizar a data base do orçamento para data inferior a um ano;

I.4 - Corrigir o custo do item 2.2 da Planilha Orçamentária, com base no 
Boletim Emop;

I.5 - Corrigir o código do serviço do item 1.1 da Planilha Orçamentária 
para 01.016.0070-F, por ser custo determinado pelo próprio orçamentista, 
conforme orientações da Emop;

I.6 - Revisar a composição da taxa de BDI praticada no orçamento OU 
justificar sua manutenção;

I.7 - Revisar o custo do item 4.3 da Planilha Orçamentária OU justificar sua 
manutenção;

I.8 - Apresentar Especificação Técnica do item 1.4 da Planilha Orçamentária, 
descrito como “serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos, 
anteprojetos de intervenções localizadas, quantitativos e relatório 
fotográfico...” (código 01.050.0900-6), fixando todas as regras e condições 
que se devem ser seguidas para a execução do serviço, caracterizando os 
elementos componentes, o modo como serão executados e o produto 
pretendido;

I.9 - Enviar documentação que comprove a tiragem e circulação do 
Jornal “ZM Notícias”, devidamente auditada por entidade idônea e 
independente;
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I.10 - Adaptar, se necessário, a minuta contratual às alterações elaboradas 
no Edital;

I.11 - Publicar errata contemplando as alterações efetuadas neste edital, 
nos termos do artigo 21 da Lei 8.666/93, conferindo ampla publicidade a 
este certame;

I.12 - Encaminhar a errata, por meio do sistema e-TCE, nos termos do art. 
6º da Deliberação TCE-RJ nº 262, com todas as alterações que porventura 
sejam feitas no ato convocatório;

I.13 - Comunicar 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.

RECOMENDAÇÃO

Certificar-se que obteve no orçamento estimado o menor preço global 
considerando o modelo de contribuição destinada à seguridade social, 
conforme as Leis Federais nos 8.212/91 e 12.546/11, alterada pela Lei nº 
13.161/15.

II - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, dando-lhe ciência do presente processo, em especial no que tange 
aos sucessivos não atendimentos, pela Prefeitura Municipal de Magé, às 
Determinações desta Corte.

Deliberação nº 262, de 2 
de dezembro de 2014 - 
Estabelece normas a serem 
observadas pelos órgãos 
e entidades estaduais e 
municipais da Administração 
Pública Direta e Indireta 
de qualquer dos Poderes, 
sob a jurisdição do Tribunal 
de Contas, visando ao 
controle e à fiscalização dos 
atos administrativos que 
especifica.
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MULTA*

Durante o curso da Execução Fiscal 0000725-83.2007.8.19.0019 (CDA 
2006/016623-6), que tem por objeto multa imposta por este Tribunal de 
Contas, faleceu, em 28/10/2009, o executado Leonardo Caldas Vieitas, 
ex-Prefeito do Município de Cordeiro.

No despacho de fl. 92, o ilustre Procurador-Chefe da Coordenadoria 
das Procuradorias Regionais da Procuradoria-Geral do Estado, fazendo 
referência a questionamentos “quanto à possibilidade ou não de 
cobrança de multa aplicada pela E. Corte de Contas aos sucessores 
(espólio/herdeiros) do agente público em caso de falecimento deste 
(fls. 80/87) e, considerando que, ao longo dos últimos anos, em diversas 
oportunidades, foram recepcionados na PGE ofícios originados do TCE 
com pedido de cancelamento de Certidão de Dívida Ativa em virtude 
do óbito do devedor”, indaga “se o entendimento veiculado no parecer 
exarado às fls. 37/41 do processo TCE nº 28.686-3/10 (em apenso), datado 
de novembro/2010, efetivamente foi superado no âmbito deste d. Órgão 
Fiscalizador” (destaque original).

Ao exame do doc. TCE nº 28.686-3/10, encontra-se às fls. 37/41, parecer 
lavrado pela ilustre Procuradora desta Corte, Doutora Daniela Pinheiro 
Calucci Speciale, que, após citar o posicionamento firmado nesta Corte 
de Contas no sentido de que a penalidade não deve ser transmitida aos 
herdeiros, propõe outra abordagem do assunto, concluindo, em síntese, 
que “as multas impostas por este TCE não são rigorosamente pessoais” 
(destacamos) e “podem, legitimamente, ser cobradas do espólio, ou, 
no caso de já ter sido ultimada a partilha, dos herdeiros do responsável 
falecido” (destacamos), sendo “indiferente que o óbito do agente multado 
tenha ocorrido antes, ou após a decisão passada em julgado do Tribunal” 
(destacamos), “contanto que se lho tenha concedido a regular e exaustiva 
oportunidade processual de defender-se.” (destacamos)

Contudo, vale esclarecer que, às fls. 42/44 do doc TCE nº 28.686-
3/10, o ilustre Subprocurador-Geral, Doutor William Maciel Andrade, 
secundando o parecer mencionado, cita o entendimento do egrégio 
Tribunal de Contas da União para concluir que “apenas o falecimento 
do responsável pelo pagamento da multa antes do trânsito em julgado 
do processo administrativo pode ensejar a extinção da punibilidade” 
(destacamos), com a aprovação do ilustre Procurador-Geral, Doutor 
Sergio Cavalieri Filho. *Voto aprovado por unanimidade.

Apenas o 
falecimento do 
agente infrator 
antes do trânsito 
em julgado de 
decisão que aplica 
a multa pode 
ensejar a extinção 
da punibilidade.
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Tornando aos autos deste processo administrativo, consta, às fls. 93/96, 
novo parecer da Procuradoria-Geral desta Corte, lavrado pelo ilustre Doutor 
Leonardo Fiad, que, ressalvando que “a palavra final sobre o assunto no 
TCE-RJ cabe ao seu Colegiado” (destacamos), reafirma o entendimento 
anteriormente defendido pela Procuradora Daniela Pinheiro Calucci 
Speciale, entendendo “ser indiferente, para efeitos da cobrança da multa 
dos herdeiros (de novo, nos limites do patrimônio herdado), o fato de o 
óbito ter ocorrido antes ou depois da decisão definitiva do TCE-RJ, desde 
que observado o devido processo legal, especialmente o contraditório e a 
ampla defesa dos interessados no resultado final do processo.” (destacamos) 

Mais uma vez, entretanto, às fls. 107/111, o ilustre Subprocurador-Geral, 
Doutor William Maciel Andrade, com a aprovação do ilustre Procurador-
Geral, Doutor Sergio Cavalieri Filho, faz ressalva no que “diz respeito 
falecimento do responsável pelo pagamento da multa antes do trânsito 
em julgado do processo administrativo, caso em que o próprio Tribunal de 
Contas do Estado poderá declarar a extinção da punibilidade.” 
  
Às fls. 112/113-verso, a Coordenadoria de Cobrança e Atendimento fez 
constar dos autos as seguintes observações:

“I - O Sr. Leonardo Caldas Vieitas (falecido) foi devidamente citado na 
execução fiscal e apresentou “exceção de pré-executividade”, vindo a 
falecer em 28/10/2009, já no curso do processo executivo, ou seja, após o 
esgotamento do processo, no âmbito administrativo deste Tribunal;

II - havendo o ajuizamento da execução fiscal e aperfeiçoado o título 
executivo, entendemos não ser mais da competência deste Tribunal a 
manifestação sobre interesse de prosseguimento, ou não, da cobrança 
judicial, até porque o titular da ação, no caso, é o Estado/RJ, credor das 
multas impostas por esta Corte; 

III - a multa tem natureza administrativa, decorrente do exercício do 
Poder Administrativo por esta Corte de Contas, contrariamente ao débito 
imputado, de natureza civil, obrigacional, consistente na determinação 
dirigida ao responsável de ressarcir o erário público estadual ou municipal, 
sobre dano (prejuízo) causado;

IV - a multa tem natureza sancionatória, e por aplicação do art. 5º, inciso 
XLV da Constituição Federal/1988, deve ser cancelada, na hipótese de 
falecimento do responsável apenado;



133

V - por sua vez, no caso de débito imputado ao responsável, por este Tribunal, 
dada a sua natureza ressarcitória, será transferido aos seus sucessores, em 
caso de falecimento, conforme obrigação de ressarcir o prejuízo causado ao 
erário público, seja estadual ou municipal”. Grifos como no original.  

Ademais, a mesma Coordenadoria de Cobranças e Atendimentos, à fl. 114, 
propõe o seguinte encaminhamento:

I - A CIÊNCIA do Plenário acerca do teor do presente, bem como dos 
pareceres da PGT, fls. 93/96 e 107/111, e instrução e manifestação desta 
Coordenadoria, fls. 112/113-verso;

II - A CIÊNCIA da Procuradoria-Geral deste Tribunal - PGT, acerca da decisão 
a ser proferida por este Tribunal;
 
I - A REMESSA do presente à Procuradoria da Dívida Ativa do Estado/RJ, 
em prosseguimento, em se tratando de documentação de origem daquela 
Procuradoria.

O Ministério Público Especial, à fl. 115, manifesta-se favoravelmente à 
adoção das medidas propostas na instrução. 

É o relatório. 

O Sr. Leonardo Caldas Vieitas, ex-Prefeito do Município de Cordeiro foi 
multado por esta Corte de Contas no valor equivalente a 2.000 UFIR/RJ, 
nos autos do processo TCE/RJ 210.556-8/97 (Inspeção Ordinária no Fundo 
Municipal de Cordeiro – exercício de 1997).

A penalidade foi lastreada nos incisos II e VII do artigo 63 da Lei 
Complementar nº 63/90, pelos seguintes atos praticados com grave 
infração às normas legais ou regulamentares e descumprimento de 
determinações anteriores desta Corte de Contas: 

(i) comprovado descumprimento da Lei Municipal nº 372/91 no que 
respeita à implantação da estrutura do Fundo Municipal de Saúde e 
segregação contábil dos recursos; 

(ii) reincidência no descumprimento de decisão anterior do Tribunal no 
sentido de implantação da estrutura do Fundo Municipal de Saúde e 
segregação contábil dos recursos e,

Fundo Municipal de Saúde 
- para receberem os recursos 
previstos na Lei 8.142/1990 
os Municípios, os Estados e 
o Distrito Federal deverão 
contar com Fundo de 
Saúde; Conselho de Saúde, 
com composição paritária; 
plano de saúde; relatórios 
de gestão; contrapartida 
de recursos para a saúde 
no respectivo orçamento; 
Comissão de elaboração do 
Plano de Carreira, Cargos 
e Salários (PCCS), previsto 
o prazo de dois anos para 
sua implantação. (Lei n° 
8.142, de 28 de dezembro 
de 1990 − Dispõe sobre a 
participação da comunidade 
na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências 
intergovernamentais de 
recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras 
providências.)
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(iii) omissão no dever de prestar contas dos responsáveis pelo Fundo 
Municipal de Saúde. 

Irresignado com a decisão desta Corte de Contas o responsável interpôs  
dois recursos de revisão, nos autos do processo TCE/RJ nº 203.482-9/05, 
que, apreciados por este e. Plenário nas sessões de 23/08/2005 e 11/4/2006, 
receberam decisão de mérito pelo seu não conhecimento. 

Em decorrência do trânsito em julgado e da determinação plenária de 
7/7/2006, a Secretaria-Geral de Controle Externo organizou o processo de 
cobrança executiva (processo TCE/RJ nº 234.275-9/06). 

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 3/10/2006, sob a CDA 
2006/016.623-6, e a Execução Fiscal 0000725-83.2007.8.19.0019 foi 
ajuizada em 25/6/2007.

O óbito do executado ocorreu em 28/10/2009.

Com efeito, está em execução fiscal multa imposta por este Tribunal de Contas.

Uma vez que o crédito foi regularmente constituído, tem-se uma dívida de 
dinheiro, ou seja, pecuniária, que consiste em entregar moeda.

Como se sabe, respondem a herança e os herdeiros pelas dívidas do 
falecido, consoante os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças 
da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver 
inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; 
mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção 
da parte que na herança lhe coube.

A herança é constituída do monte resultante dos créditos subtraídos dos 
débitos existentes ao tempo do óbito, sendo forçoso observar que se 
houver uma multa aplicada sobre a pessoa do de cujus, o valor respectivo 
deve ser devidamente deduzido.

Ademais, sabe-se que, a teor do artigo 1.784 do mesmo diploma, a abertura 
da sucessão transmite a herança, senão vejamos:
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Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos 
herdeiros legítimos e testamentários.

Assim, evidenciado está que a execução não incidirá sobre patrimônio 
anterior do herdeiro e, portanto, o efeito da condenação não recairá sobre 
patrimônio diferente daquele que pertencia ao agente penalizado com a 
multa.

Em outras palavras, não há que se falar em transferência da penalidade para 
pessoa diversa do agente infrator diante das regras legais que impõem o 
respeito ao limite das forças da herança, não havendo, pois, desrespeito ao 
artigo 5º, XLV, da Constituição Federal (“nenhuma pena passará da pessoa 
do condenado”).

Destarte, em concordância com o opinamento manifestado pelo ilustre 
Subprocurador-Geral desta Corte, Doutor William Maciel Andrade, fixo 
meu entendimento no sentido de que apenas o falecimento do agente 
infrator antes do trânsito em julgado da decisão que aplica a multa pode 
ensejar a extinção da punibilidade.

No caso em exame, como visto, o agente multado por esta Corte faleceu já 
no curso da ação de execução fiscal, não havendo, portanto, óbice ao seu 
prosseguimento, na forma da lei.

Por fim, como decidido no processo TCE/RJ nº 203.435-8/06, é importante 
considerar no caso presente a competência da Procuradoria-Geral do 
Estado para o exame e adoção das providências cabíveis no âmbito 
da cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa, nos termos do que 
preconiza o artigo 176, § 6º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

Pelo exposto, tomando também os fundamentos apresentados pela 
Procuradoria-Geral deste Tribunal de Contas e de acordo com o Corpo 
Instrutivo e com o Ministério Público Especial,

VOTO:

I – Pela CIÊNCIA à douta Procuradoria-Geral deste Tribunal de Contas.

II – Pela REMESSA do presente à Procuradoria-Geral do Estado.

Trânsito em julgado - 
juridicamente, significa 
que a decisão passou a ser 
definitiva, pois sobre ela não 
cabe mais qualquer recurso, 
tornando-se irrevogável 
e irretratável, na mesma 
relação processual. O trânsito 
em julgado de uma decisão 
gera o que chamamos 
de coisa julgada.  (SILVA, 
De Plácido e. Vocabulário 
jurídico. 30. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013.)
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO*

Versa o presente processo administrativo de controle externo, em sua 
essência, sobre a verificação de legalidade, legitimidade e economicidade 
do Ato de Dispensa de Licitação ratificado em 21 de julho de 2014 pelo 
Município de Nilópolis, com esteio no inciso VIII do artigo 24, da Lei 
Geral de Licitação e Contratos Administrativos, adjudicando ao Sr. Edgar 
de Carvalho Júnior, Leiloeiro Oficial, a realização de leilão de imóveis 
municipais, sem custos para a Administração.

Tramita junto a este o processo TCE-RJ nº 214.933-0/15, que trata do contrato 
decorrente do presente Ato de Dispensa de Licitação, para o qual apresento 
voto nesta mesma sessão plenária. Destaco, a priori, o primeiro exame feito 
pelo Corpo Instrutivo, às fls. 51/53-verso¸ o que se segue, in verbis:

“Trata o presente de Ato de Dispensa de Licitação formalizado em 
21/07/2014, pela Prefeitura Municipal de Nilópolis, em favor de Edgar de 
Carvalho Júnior.

Objeto Serviços especializados de leiloeiro público.

Fundamentação Art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.

Prazo Doze meses.

Valor A cláusula segunda do contrato decorrente previu a 
ausência de pagamento por parte da Prefeitura.

Crédito Orçamentário Não aplicável.

Responsável pela 
ratificação Alessandro Alves Calazans.

Contrato Nº 22/14, fls. 4/7 do processo TCE-RJ nº 214.933-0/15.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Evidencia-se gritante erro no enquadramento legal do ato em tela, tendo 
em vista que o art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93 trata de aquisição de 
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública, ao passo que o leiloeiro público oficial é pessoa auxiliar do 
comércio, não integrando a Administração Pública.

2. Apesar da cláusula segunda do contrato ter consignado a ausência de 
pagamentos por parte da Prefeitura, a questão da remuneração ao leiloeiro *Voto aprovado por unanimidade.

Deve o Município 
promover 
procedimento 
licitatório na 
contratação de 
leiloeiros oficiais 
para a alienação de 
bens públicos.
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deve ser melhor apurada; com efeito, embora o ato de dispensa e o contrato 
sejam omissos a respeito, consultando a carta do beneficiário dirigida à 
Prefeitura (fl. 10), verifica-se que o mesmo isentou a Administração de 
pagamento de honorários, indicando como remuneração o percentual 
de 5% (sobre o valor do bem adjudicado) a ser pago pelo arrematante. 
Por outro lado, o parecer jurídico de fls. 42/44 menciona uma tentativa da 
Prefeitura de busca de melhores preços junto a outros dois profissionais 
mencionados: um profissional teria cobrado 5% “independente do valor 
honorário a ser recebido do arrematante”; o segundo teria proposto o 
percentual de 3%. Não se pode olvidar que a despeito da ausência de 
desembolso há uma relação entre a comissão a ser paga pelo comprador e 
a disposição de ofertar maior ou menor valor do lance.

3. Ainda que a Administração não tenha desembolsado dinheiro para 
a contratação em tela e não se cogitasse de repercussão do valor da 
comissão no preço adjudicado, a licitação seria obrigatória, considerando 
o princípio da isonomia entre potenciais interessados em contratar com a 
Administração Pública.

1 - DA ANÁLISE

Considerando critérios consubstanciados na legislação que rege a matéria, 
procedeu-se, inicialmente, ao exame conforme pontos de controle 
expressos em questões normativas relativas à formalização do presente 
quanto a aspectos de legalidade geral e de economicidade procedimental 
(vinculada à legalidade). Ato contínuo, considerando as orientações e 
metodologias normatizadas pela Secretaria-Geral de Controle Externo - 
SGE1, avaliou-se a verificação de preços, conforme a seguir demonstrado:

FONTES DOS CRITÉRIOS

Lei nº 8.666/1993

Lei nº 4.320/1964

Deliberação TCE-RJ nº 245/2007

CONDIÇÃO

qUESTÕES NORMATIVAS Sim Não NA Fls.

Aspectos de legalidade geral

1.1 O contrato decorrente do ato sob exame foi 
encaminhado ao Tribunal? X Proc. 214.933-0/15

1.2
Consta descrição clara do objeto, contendo 
elementos que identifiquem o que se pretende 
contratar?

X 471. Observadas as atribuições 
estabelecidas em ato 
normativo próprio.
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CONDIÇÃO

qUESTÕES NORMATIVAS Sim Não NA Fls.

Aspectos de legalidade geral

1.3 Há indicação de que o objeto atende ao 
interesse público? X 9

1.4
Constam as justificativas e os elementos 
específicos que caracterizam o caso de dispensa 
ou de inexigibilidade?

X

1.5

Constam as Certidões Negativas de Débito 
para com a Previdência Social e o FGTS ou, 
em consulta nos sítios correspondentes, foi 
verificada a regularidade?

X

1.6 Constam o preço e as condições de pagamento? X

1.7 Foi indicado o empenhamento da despesa? X

1.8 Consta comprovação do exame prévio e 
aprovação da assessoria jurídica quanto ao ato? X 42/44

1.9 Consta ratificação do ato pela autoridade 
superior? X 9

1.10 Consta publicação do ato na imprensa oficial 
como condição para sua eficácia? X 45

1.11 Houve lançamento no SIGFIS? X

Aspectos de economicidade procedimental 
(vinculada à legalidade)

1.12

Verifica-se o projeto básico, termo de 
referência ou documento equivalente, com 
previsão do quantitativo de bens, materiais 
e/ou serviços em função do consumo e 
utilização prováveis, indicando a necessidade 
da Administração?

X

1.13 Consta a razão da escolha do fornecedor ou 
executante? X

1.14 Consta a justificativa do preço? X

1.15

Há indicação de que os preços foram 
estabelecidos em função de pesquisa, 
realizada antes da formalização do ato, a 
sistema de custos ou em pesquisa de mercado 
com no mínimo três cotações ou, no caso 
de pesquisa com menos de três cotações, 
foi apresentada a devida justificativa? (salvo 
nos casos de dispensa com base nos incisos 
IV, X e XIII do art.24 da Lei nº 8.666/93 e 
inexigibilidades com base nos incisos I a III do 
art. 25)

X

1.16
A pesquisa de preços realizada antes da 
formalização do ato foi detalhada em 
quantitativos e preços unitários?

X

1.17 Foi indicada a data-base para fins de reajuste, se 
for o  caso

1.18

Com relação ao objeto, ao projeto básico ou ao 
termo de referência, verifica-se nível de precisão 
ou de detalhamento que possibilite a avaliação 
dos preços?

X 4

NA – Não aplicável
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VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
CONDIÇÃO

Fls.
Sim Não NF NC

1.19
Verifica-se a conformidade dos preços na amostra 
selecionada a partir dos documentos encaminhados?

X

NF – Verificação de preços não realizada ou inconclusiva em razão de limitação por ausência/insuficiência de 
fontes oficiais e ou científicas/representativas de mercado disponíveis na Rede TCE-RJ para o caso em tela.
NC – Verificação de preços não realizada em razão do não cabimento para o caso em tela.
OBS.: Quando efetuada a verificação com base em fontes de preços, ainda que não conclusiva, inserir no 
processo a memória de cálculo e indicar, no campo específico, as folhas correspondentes.

2 - DO RESULTADO DA ANÁLISE

Em face das verificações realizadas na documentação que integra os autos 
quanto aos aspectos de legalidade e de economicidade procedimental e, 
ainda, do exame de preços realizado por amostragem, serão apresentados 
os seguintes comentários:

Nº questão Descrição

2.1 Considerações iniciais
A fundamentação legal invocada é incompatível com o objeto 
ajustado.

2.2 1.4
Não constam as justificativas e os elementos específicos que 
caracterizam o caso de dispensa.

2.3 1.11 Não houve lançamento no SIGFIS.

2.4 1.13 Não consta a razão da escolha do fornecedor ou executante.

2.5 1.14 Não consta a justificativa do preço.

2.6 1.15

Não há indicação de que os preços foram estabelecidos em função de 
pesquisa, realizada antes da formalização do ato, a sistema de custos ou 
em pesquisa de mercado com no mínimo três cotações ou, no caso de 
pesquisa com menos de três cotações, apresentação da devida justificativa.

2.7 1.19
Não se verifica a conformidade dos preços na amostra selecionada a 
partir dos documentos encaminhados.

3 - DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante da análise procedida, sugere-se COMUNICAÇÃO ao Sr. Alessandro 
Alves Calazans, Prefeito Municipal de Nilópolis, nos termos do § 1º do art. 
6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que preste os esclarecimentos, 
encaminhe os documentos e cumpra a determinação, a seguir elencados.

Esclarecimentos 

1. Esclarecer a fundamentação da Dispensa no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93, considerando sua inaplicabilidade à situação versada, eis que 
não se contratou órgão ou entidade que integra a Administração Pública;
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2. Justificar a opção pela Dispensa de Licitação (caput) do art. 26 da Lei nº 
8.666/93), em detrimento da realização de licitação ou da efetivação do 
leilão por meio da própria Administração;

Documentos 

3. Remeter as razões que embasaram a escolha do executante;

4. Encaminhar a justificativa do preço, informando expressamente os 
custos envolvidos na contratação, ainda que se resumam à comissão do 
leiloeiro;

5. Encaminhar pesquisas de preços efetivadas anteriormente à contratação, 
considerando menção a elas no parecer jurídico que analisou a pertinência 
da Dispensa de Licitação;

Determinação 

6. Incluir as informações do Ato de Dispensa de Licitação na base de dados 
do SIGFIS, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Deliberação TCE nº 
222/02.”

O Parquet Especializado, representado pela Procuradora Aline Pires 
Carvalho, manifesta-se, à fl. 54, subscrevendo as medidas preconizadas 
pelas instâncias técnicas.

É o relatório.

Em linhas gerais, o Corpo Instrutivo apresenta dois questionamentos sobre 
o ato em exame. O primeiro diz respeito à vantajosidade na opção da 
Administração em contratar Leiloeiro Oficial, não tendo designado servidor 
de seu quadro. Segundo o parecer da Instrução, mesmo o Leiloeiro sendo 
remunerado exclusivamente por taxa cobrada dos arrematantes, “há uma 
relação entre a comissão a ser paga pelo comprador e a disposição de 
ofertar maior ou menor valor do lance”.

Já a segunda questão refere-se à legalidade da decisão da Administração 
em afastar a licitação, promovendo a contratação do profissional por sua 
dispensa (art. 24 c/c caput do art. 26 da Lei nº 8.666/93), além de verificar 
se as razões para a sua escolha observaram os princípios da moralidade e 
da impessoalidade.
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Como a alienação de bens por Leiloeiro Oficial, principalmente de imóveis, 
não é rotina na Administração Pública, sendo feita sob razões excepcionais, 
devidamente fundamentadas no interesse público, o tema trazido nos 
autos não é de análise frequente pelo Plenário desta Corte. Ao pesquisar 
em nosso Sistema de Controle de Processos - SCAP matéria semelhante, 
encontrei apenas uma decisão definitiva, nos últimos dez anos, em ato de 
inexigibilidade de licitação promovido pela Prefeitura de Teresópolis para 
a alienação de bens móveis (processo nº 243.849-2/10), conhecido in casu 
em recente sessão de 14/07/2015.

Desta forma, buscando conhecer melhor os dispositivos que regem a 
contratação deste profissional, promovi pesquisas em outras Cortes do 
país, antes de apresentar voto acompanhando a diligência proposta pelo 
nosso corpo técnico. Sem dúvida, a primeira fonte de consulta é a própria 
lei que rege as licitações públicas, da qual extraio os seguintes artigos: 

“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes 
casos: 
(...)
Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação 
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 
5% (cinco por cento) da avaliação.
Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja 
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão 
ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes 
regras:
I - avaliação dos bens alienáveis;
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;
III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência 
ou leilão. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 22. São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
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V - leilão. 
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto.
(...)
§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado 
pela Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.
§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela Administração 
para fixação do preço mínimo de arrematação.
§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual 
estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a 
assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente 
entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante 
no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor 
da Administração o valor já recolhido.
§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser 
feito em até vinte e quatro horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no 
município em que se realizará. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) ”

Portanto, não resta dúvida sobre o permissivo legal que ampara a 
Administração quando opta pela contratação de Leiloeiro Oficial. Quanto 
à análise da vantajosidade é preciso, preliminarmente, apresentar outra 
norma importante: o Decreto Federal nº 21.981 de 19/10/1932, que regula 
a profissão de Leiloeiro. Trago a seguir parte do citado regulamento:

“Art. 1º A profissão de leiloeiro será exercida mediante matrícula 
concedida pelas juntas Comerciais, do Distrito Federal, dos Estados e 
Território do Acre, de acordo com as disposições deste regulamento. 
Art. 11. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, não podendo 
delegá-las, senão por moléstia ou impedimento ocasional em seu preposto. 
Art. 12. O preposto indicado pelo leiloeiro prestará as mesmas provas 
de habilitação exigidas no art. 2º, sendo considerado mandatário legal 
do preponente para o efeito de substituí-lo e de praticar, sob a sua 
responsabilidade, os atos que lhe forem inerentes. Não poderá, entretanto, 
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funcionar juntamente com o leiloeiro, sob pena de destituição e tornar-se 
o leiloeiro incurso na multa de 2:000$0. 
Parágrafo único. A destituição dos prepostos poderá ser dada mediante 
simples comunicação dos leiloeiros às Juntas Comerciais, acompanhada da 
indicação do respectivo substituto. 
Art. 13. quando o leiloeiro não tiver preposto habilitado, poderá, nos leilões 
já anunciados, ser substituído por outro leiloeiro de sua escolha, mediante 
prévia comunicação à Junta Comercial, ou adiar os respectivos pregões, 
se, em qualquer dos casos, nisso convierem os comitentes por declaração 
escrita, que será conservada pelo leiloeiro no seu próprio arquivo. 
Parágrafo único. Os leilões efetuados com desrespeito deste artigo serão 
nulos, sujeitando-se o leiloeiro à satisfação de perdas e danos, que lhe for 
exigida pelos prejudicados. 
Art. 14. Os leiloeiros, ou os prepostos, são obrigados a exibir ao iniciar os 
leilões, quando isso lhes for exigido, a prova de se acharem no exercício 
de suas funções, apresentando a carteira de identidade a que se refere 
o art. 2º, alínea d, ou o seu título de nomeação, sob as mesmas penas 
cominadas no parágrafo único do artigo precedente. 

A leitura desses primeiros artigos, ressaltando as disposições em negrito, 
mostra que o exercício da atividade é pessoal, só transferida em casos 
excepcionais, sendo observado rigorosamente o rito estabelecido, sob 
pena de nulidade do leilão. Em relação à remuneração do profissional e 
forma de contratação pela Administração Pública, assim dispõe o decreto:

“Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção 
escrita que estabelecerem com os comitentes, sobre todos ou alguns dos 
efeitos a vender. Não havendo estipulação prévia, regulará a taxa de cinco 
por cento sobre móveis, semoventes, mercadorias, jóias e outros efeitos e 
a de três por cento sobre bens imóveis de qualquer natureza. 
Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por 
cento sobre quaisquer bens arrematados. 
Art. 25. O comitente, no ato de contratar o leilão, dará por escrito uma 
declaração assinada do máximo das despesas que autoriza a fazer com 
publicações, carretos e outras que se tornarem indispensáveis, não 
podendo o leiloeiro reclamar a indenização de maior quantia porventura 
despendida sob esse título. 
(...)
Art. 41. As Juntas Comerciais, dentro do menor prazo possível, organizarão 
a lista dos leiloeiros, classificados por antiguidade, com as anotações que 
julgarem indispensaveis, e mandarão publicá-la. 
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Parágrafo único. As autoridades judiciais ou administrativas poderão 
requisitar as informações que desejarem a respeito de qualquer leiloeiro, 
assim como a escala de classificação a que se refere este artigo, devendo ser 
as respectivas respostas fornecidas rapidamente e sob a responsabilidade 
funcional de quem as formular, quanto à sua veracidade. 
Art. 42. Nas vendas de bens móveis ou imóveis pertencentes à União e aos 
Estados e municípios, os leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa 
de escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo. 
§ 1º O leiloeiro que for designado para realizar os leilões de que trata este 
artigo, verificando, em face da escala, que não lhe toca a vez de efetuá-los, 
indicará à repartição ou autoridade que o tiver designado àquele a quem 
deva caber a designação, sob pena de perder, em favor do prejudicado, a 
comissão proveniente da venda efetuada. 
§ 2º Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos 
compradores a comissão estabelecida no parágrafo único do artigo 24, 
correndo as despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos leilões 
por conta da parte vendedora. 
§ 3º O leiloeiro que infringir as disposições deste regulamento ou que 
tiver sido suspenso, ainda que uma só vez, ficará excluído de escala das 
vendas de que trata este artigo, pelo espaço de um ano. 
(...) 
Art. 44. As Juntas Comerciais publicarão em edital afixado à porta das 
suas sedes e inserto no Diário Oficial, ou, onde não houver órgão oficial, 
em jornal de maior circulação, durante o mês de março de cada ano, a 
lista dos leiloeiros matriculados, com a data das respectivas nomeações, 
para a escala de que trata o art. 41, podendo as repartições públicas 
requisitá-la a qualquer tempo para execução do disposto no art. 42.”

Deve ser observado que as condições previstas no art. 24, caput, e art. 
25 se aplicam apenas à esfera privada. A remuneração dos leiloeiros 
pelo poder público é vedada pelo art. 42, §2º. Assim, no caso de leilão 
de bens públicos, caberá ao profissional designado pela Administração 
o valor de 5% dos bens vendidos, a ser pago, exclusivamente, pelo 
arrematante.

Esta conclusão é relevante pois há teses que, sem atentar para a vedação 
imposta pelo art. 42, defendem que o procedimento licitatório para a 
contratação de leiloeiros poderia ser feito considerando como critério de 
julgamento a menor taxa por eles ofertada, a ser paga pela Administração, 
o que já é usual nos procedimentos para a contratação de vale-refeição, 
por exemplo. 
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Indo ao encontro do entendimento que defendo, cito a Instrução, à fl. 60 
do processo nº 243.849-2/10, abaixo transcrita:

“Com base no Decreto nº 21.981/1932, que regula a profissão de Leiloeiro 

• O critério de escolha do leiloeiro, nos termos do Decreto regulamentador 
(art. 42 - fl. 49), obedecerá “distribuição rigorosa de escala de antiguidade, 
a começar pelo mais antigo”. O Município não comprova a situação do 
contratado, em relação aos seus pares, no sentido de aferir sua legitimidade 
para prestar o serviço (art. 42, §1º do diploma retro).

• Em se tratando de venda de bens móveis, no caso, pertencentes ao 
Município, o Decreto susomencionado veda a pagamento da taxa de 
comissão pelo ente municipal, ficando esta exclusivamente a cargo da 
parte compradora, sendo imputado ao Município as despesas de anúncios, 
reclamos e propaganda dos leilões. O Município, a princípio, efetuou 
despesa ilegítima;

Devo destacar que a decisão pelo conhecimento in casu do ato de 
inexigibilidade ocorreu considerando que a Administração conseguiu 
demonstrar que, mesmo previsto no contrato, não houve qualquer 
pagamento ao leiloeiro contratado. Eis a Instrução à fl. 166-verso:

“b) Em caso positivo, junte aos autos cópia da nota de empenho e ordem 
de pagamento emitido em favor do leiloeiro, além de nota fiscal/recibo 
emitido pelo contratado, acerca dos valores auferidos a título de “taxa de 
comissão” pelos serviços prestados;

O Sr. Carlos Cunha Tucunduva informou que no que tange ao pagamento da taxa 
de comissão ao leiloeiro, não foram encontrados documentos relativos ao seu 
pagamento, fazendo-se presumir que não houve referido pagamento (fl. 148).

Encontra-se acostado à fl. 162, cópia do Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM no valor de R$223.799,00, demonstrando que o Sr. André Gil Gomes, leiloeiro 
contratado, repassou ao Município de Teresópolis o valor arrecadado no leilão. 

Item atendido parcialmente.
  
 c) Justifique o pagamento da taxa de comissão, em percentual equivalente 
a 5% da venda, em detrimento ao disposto no artigo 42, §2º, do Decreto 
nº 21.981/1932 - fl. 49;

Leiloeiro - designação dada 
a toda pessoa encarregada 
de fazer leilões ou efetivar 
vendas por meio de leilões. 
Genericamente denominado 
de agente auxiliar do 
comércio. (SILVA, De Plácido 
e. Vocabulário jurídico.  
30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013.)
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O Sr. Carlos Cunha Tucunduva informou que no que tange ao pagamento 
da taxa de comissão ao leiloeiro, não foram encontrados documentos 
relativos ao seu pagamento, fazendo-se presumir que não houve referido 
pagamento (fl. 148).

Item atendido.”

Mesmo sem haver qualquer custo para a Administração, o Corpo Instrutivo 
questiona a vantajosidade na contratação do Leiloeiro Oficial, pois entende 
que a comissão de 5% paga pelo arrematante poderia, em tese, reduzir o 
valor dos lances ofertados ao longo da disputa.

Vejo a questão sob outra ótica. Primeiramente, é preciso esclarecer que não 
pode haver comparação entre o que está sendo tratado neste processo com 
os procedimentos de alienação de imóveis na modalidade de concorrência 
pública. Atualmente, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do 
Rio de Janeiro tem sido o maior usuário desta modalidade de licitação, 
para a alienação de imóveis pertencentes ao Estado. Nesta modalidade, 
o Rioprevidência utiliza o tipo maior lance ou oferta, tendo como base 
um valor mínimo avaliado pela Administração. Após a qualificação dos 
interessados, a disputa se resume à abertura dos envelopes contendo os 
preços ofertados, sendo declarado vencedor aquele que tiver apresentado 
o maior valor. Como exemplo, cito o processo nº 103.043-9/15. 

Quando a Administração decide utilizar o leilão para a alienação dos 
imóveis previstos no art. 19 da Lei nº 8.666/93, traça como estratégia, 
para a obtenção do maior valor pelo bem, a disputa aberta que ocorrerá 
ao longo do processo. Ou seja, permite a apresentação de diversas 
propostas por parte de cada “licitante”. Portanto, quanto maior o número 
de participantes ao ato público mais acirrada deverá ser a disputa, o que, 
certamente, resultará em maior valor de venda.

Continuando, vale a pena destacar que o leilão é procedimento corriqueiro 
no Direito Comercial e no Direito Civil. Os interessados comparecerão 
em determinado local e hora previamente definidos e apresentarão suas 
ofertas ou lanços. Nesse ponto, deve-se observar que o leilão apresenta 
características distintas das demais modalidades de licitação. Como dito, 
o leilão permite que o interessado possa apresentar diversas propostas, 
à medida que o preço do maior lanço venha a ser aumentado. A fim de 
permitir o julgamento das propostas, que, por sua própria natureza devem 
ser públicas – ao contrário das demais modalidades em que as propostas 



148

seguem o princípio do sigilo – o único critério a ser adotado será o do 
maior lanço ou oferta, conforme dispõe o art. 45, §1º, da Lei de Licitações.
Neste tipo de procedimento, a experiência do profissional na condução do 
leilão, provocando a disputa, é um dos fatores importantes para o sucesso 
da estratégia. É claro que um servidor pode ser qualificado para o exercício 
da atividade e até ter um talento nato para dirigir o processo, mas, sem 
dúvida, é natural esperarmos que o melhor desempenho advenha daquele 
que exerce habitualmente a atividade.

Além disso, no leilão é relevante a confiança dos arrematantes no 
responsável pela sua condução, já que os mesmos estão sujeitos a pesadas 
perdas financeiras, além de demandas judiciais, decorrentes de eventual 
desistência motivada por informações equivocadas quanto à qualidade, 
estado ou desembaraço do bem. Eis o texto previsto nos arts. 23 e 39 do 
Decreto Federal nº 21.981/32, que fundamentam tal conclusão:

“Art. 23. Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas 
as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que 
vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente 
quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, 
e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo 
valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na 
responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou 
omissão culposa.”
(...)
Art. 39. Aceitos os lanços sem condições nem reservas, os arrematantes 
ficam obrigados a entrar com um sinal ou caução que o leiloeiro tem o 
direito de exigir no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa 
vendida. Se não se realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o 
proprietário da coisa vendida terá a opção para rescindir a venda, perdendo 
neste caso o arrematante o sinal dado, do qual serão descontadas pelo 
leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a saldo 
a seu dono, dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante pelo 
preço com os juros de mora, por ação executiva, instruída com certidão do 
leiloeiro em que se declare não ter sido completado o preço da arrematação 
no prazo marcado no ato do leilão.” 

Além disso, é muito importante o alcance que um Leiloeiro Oficial tem 
junto ao público interessado. Isto é, mesmo com a publicidade obrigatória 
em diário oficial e em jornal de grande circulação, um cadastro construído 
ao longo de anos de atividade desempenhada de forma responsável, 
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bem como a disponibilização de site próprio com milhares de acessos, 
certamente ampliará as chances de maior participação de interessados na 
disputa. E isso não é suprido por servidor da Administração.

Finalizando, trago para minha fundamentação trecho da obra de Carlos 
Pinto Coelho Motta2, citando Diógenes Gasparini, que ensina que o leilão 
pode ser realizado por: a) Leiloeiro Oficial, sob a égide da legislação federal 
pertinente e condições fixadas pela Administração Pública licitante, caso 
em que o certame será comum; b) por agente da entidade interessada, 
hipótese em que o leilão será administrativo.

Ainda reproduzindo a opinião de Diógenes Gasparini, Carlos Pinto 
Coelho Motta expõe entendimento deste administrativista de escol 
quanto à inconstitucionalidade do leilão administrativo, no que se refere 
aos Estados, municípios e Distrito Federal, verbis: “Com base nessa 
orientação (Diógenes Gasparini está a fazer remissão ao art. 53, caput, da 
Lei nº 8.666/93), as leis estaduais e municipais acabaram por consignar 
a possibilidade de se ter um ou outro desses procedimentos e o fizerem 
ao nosso ver inconstitucionalmente. Com efeito, a previsão de que pode 
haver um leilão administrativo, conduzido por um servidor dessas pessoas 
políticas, vai muito além da simples fixação de norma administrativa de 
licitação e invade a competência da União para legislar, privativamente 
sobre condições para o exercício profissional (art. 22, XVI, da CF). É claro 
que, para a União, que a prevê no art. 53, do estatuto federal licitatório, a 
objeção é descabida. A regra é constitucional, vez que, como se asseverou, 
cabe-lhe legislar sobre condições para o exercício de profissões. Assim, 
o estatuto, nesse particular, acabou por modificar a legislação existente 
sobre leilões. De sorte que os Estados-membros, os municípios e o Distrito 
Federal somente podem realizar leilões comuns”.

Concluindo a resposta à primeira questão levantada pelo Corpo Instrutivo, 
sem me aprofundar na discussão da tese acima apresentada na qual o 
leilão administrativo só poderia ser realizado pela União, a contratação de 
Leiloeiro Oficial encontra a meu ver total amparo nas normas legais e nos 
princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, 
especialmente o da eficiência. 

Passo agora a abordar o segundo questionamento do Corpo Instrutivo 
no presente processo, que versa sobre a legalidade do afastamento do 
procedimento licitatório para a contratação do profissional. Observei a 
existência de duas correntes de pensamento. A primeira defende que o 

2 - In Eficácia nas Licitações 
e Contratos: Estudos e 
Comentários sobre as Leis 
nºs 8.666/93 e 8.987/95, 
a nova Modalidade 
do Pregão e o Pregão 
Eletrônico; Impactos da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Legislação, Doutrina e 
Jurisprudência, 9. ed., revista, 
atualizada e ampliada, Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, 
p.426 e 427.
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afastamento da licitação é a regra, tendo em vista o disposto nos arts. 41 e 
42 do Decreto Federal nº 21.981/1932. A segunda corrente entende que tal 
dispositivo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, devendo 
prevalecer a licitação para a escolha do Leiloeiro Oficial. Vamos a elas.

PRIMEIRA CORRENTE

A profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto nº. 21.981/1932. 
Menciona-se que o referido normativo ainda se encontra vigente, neste 
sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
do RE 840535/DF:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL PARA DESTITUIR 
CARGO DE PREPOSTO DE LEILOEIRO E IMPOR MULTA. PREVISÃO CONTIDA 
NO DECRETO Nº 21.981/32 QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DE LEILOEIRO. 
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA EM DECORRÊNCIA 
DA EDIÇÃO DE LEI Nº 8.934/94. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI DE 
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 21.9818.9342º LEI DE INTRODUÇÃO AO 
CÓDIGO CIVIL.
1. A profissão de leiloeiro resta regulamentada pelo Decreto nº 21.981, 
de 19 de outubro de 1932 que atribui às juntas comerciais a competência 
para fiscalizar a atuação daquele, bem como a imposição de penalidades 
e multas, conforme se extrai dos artigos 16, 17 e 18, os quais vigem 
integralmente no sistema pátrio, porquanto não revogados pela Lei 
8.934/94 que sequer tratou de especificação e regulamentação da 
carreira de leiloeiro público.
2. O Decreto nº 21.981/32, por seu turno, tem como escopo, dentre outros, 
o de regulamentar a profissão de leiloeiro público oficial, sendo certo que 
a Lei nº 8.934/94, por sua vez, surgiu para disciplinar o Registro Público 
de Empresas Mercantes e atividades afins, nada aduzindo especificamente 
sobre a atividade profissional sub judice.
3. Consectariamente, decidiu com acerto o Tribunal a quo, ao assentar que 
acolher a tese dos autores conduziria ao fim da carreira de Leiloeiro Público 
oficial, eis que não haveria qualquer norma a regulamentar a aludida função. 
(fl. 255) 4. Sob esse enfoque, forçoso ter presente, no que pertine à eficácia 
da lei no tempo, as regras da Lei de Introdução ao Código Civil, na parte em 
que se relaciona com o thema sub judice. 5. O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 
de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil) dispõe que: “Art. 
2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra 
a modifique ou revogue. § 1º - A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
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regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2º - A lei nova, 
que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior. § 3º - Salvo disposição em contrário, 
a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” 
Precedentes: REsp 719.866/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 27.03.2006; 
REsp 711.859/PR, DJ 30.05.2005; REsp 678.533/PR, DJ 19.12.2005. 6. As leis 
especiais quando regulam matéria compreendida num Código ou em outra 
lei geral, mas contêm, sobre a mesma, disposições que não se encontram 
no Código ou na lei geral e que não contradizem ao novo direito, continuam 
em vigor, em relação a todas as disposições que devem ser consideradas 
como parte integrante do novo Código ou da nova lei. (Doutrina clássica 
de SAREDO, in Trattato Delle Leggi, 1886, pág. 505; e Abrogazione Delle 
Leggi, nº 111, in Digesto Italiano, vol. 1ª parte, 1927, pág. 134). 7. É que, no 
caso de determinada matéria ser disciplinada por uma lei geral, havendo 
certas relações, atinentes à mesma espécie, reguladas por lei particular, o 
fato de ser publicada uma lei geral, que reja a matéria, na sua integralidade, 
não traz como conseqüência ab-rogação implícita da lei especial relativa 
a ela, quando se não apresenta incompatibilidade absoluta entre essa 
lei especial e a geral, ou quando a ab-rogação não resulte claramente da 
intenção legislativa, do objeto, do espírito ou do fim da lei geral. (Fiore, Delle 
Disposizioni Generali Sulla Publicazione, Applicazione ed Interpretazione 
Delle Leggi, Parte 1º de II Dirito Civile Italiano Secondo La Dottrina e La 
Giurisprudenza, de Fiore, Brugi e outros, vol. 2º, 2ª ed., Rago, 1925, página 
653 e nota 1 - reportando-se à monografia de Giuliani, em La Legge, 1867, 
pág. 289, e a decisões da Corte de Cassação de Turim (dezembro de 1866 
e 1º de fevereiro de 1867) e da de Macerata (28 de fevereiro de 1867). 8. A 
doutrina nacional de Eduardo Espínola, in A Lei de Introdução ao Código 
Civil Brasileiro, Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, 3ª Ed., Renovar, 
Rio de Janeiro, 1999 leciona que:”(...) A Lei de Introdução acolheu, destarte, 
a fórmula do Código Civil Italiano -”Le leggi non sono abrogate che da 
leggi per dichiarazione espressa Del legislatore, o per incompatibilità delle 
nuove disposizioni com le precedenti, o perche la nuova elgge l’intera 
matéria già regolata dalla legge anteriore” -, que se conservou, quase sem 
alteração de palavras, no Código de 1939. Da combinação dos §§ 1º e 2º 
do art. 2º da Lei de Introdução, resulta que uma disposição geral não se 
entende ter revogado a disposição geral já existente, podendo subsistir as 
duas, quando, não havendo entre elas incompatibilidade, a nova lei geral 
não disponha, inteiramente, sobre a matéria de que tratava a disposição 
geral anterior. Se se tratar de um Código ou de uma lei orgânica, que 
regule completamente a matéria em questão, a conclusão a que devemos 
chegar, tendo em vista a última parte do parágrafo primeiro, é que estão 
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revogadas todas as disposições gerais e especiais que se referiam à mesma 
matéria. 9. Dessume-se de tudo quanto exposto que: (i) a ab-rogação da lei 
não se presume; (ii) no silêncio do legislador, deve presumir-se que a lei nova 
pode conciliar-se com a precedente; (iii) a lei especial derroga a geral, a não 
ser que das suas palavras, ou do seu espírito, resulte manifesta a intenção 
do legislador de ter querido suprimir qualquer disposição particular e dar 
força absoluta à lei geral: in tolo jure generi per speciem derogatur et illud 
porissimum habetur, quod ad, speciem derogatur et iltud potissimum 
habetur, quod ad, Ipeciem directum est” (L. 80, D. De reg. jur., L. 17); (iv) 
a disposição especial revogará a geral quando a ela ou ao seu assunto se 
referir, alterando-a explícita ou implicitamente, o que conforme dissemos é 
a regra geral; outrossim, deixando subentender que a lei especial, referindo-
se à disposição da lei geral ou ao seu assunto, não revogará essa disposição, 
quando, em vez de alterá-la, que é o caso comum, se destina a dar força 
absoluta à lei geral; (v) a ab-rogação política das leis só estende a sua eficácia 
às que são absolutamente incompatíveis com o direito público do Estado; 
e (vi) um artigo de lei pode sobreviver a todo o resto de uma lei ab-rogada. 
10. In casu, o Decreto 21.981/32 bem como a Lei 4.726/65 reconhecem a 
competência sancionatória da Junta Comercial, por isso que obedecido 
o Princípio da Legalidade. 11. Outrossim, o acórdão recorrido concluiu, 
verbis:”Ao que se vê, a Lei nº 8.934/94 cuidou de disciplinar, genericamente, 
a matéria acerca do registro público de empresas mercantis, na qual estão 
inseridas as atribuições das Juntas Comerciais. Deve ser ressaltado que a 
revogação de que trata o artigo 67 da Lei nº 8.934/94 (da Lei nº 4.726/65) 
é pelo fato de que a matéria relativa ao registro público das empresas 
mercantis e atividades afins passou a ser disciplinada pela nova lei, em nada 
modificando as diretrizes estabelecidas para a atuação dos leiloeiros que 
continuou a ser regulamentada pelo Decreto nº 21.981/32. Assim, prevalece 
a competência das Juntas Comerciais para impor multas e destituir o cargo 
de leiloeiro ou preposto, estando os recursos sujeitos à apreciação do 
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, consoante previsão do artigo 
16 do Decreto nº 21.981/32. Ante o exposto, nego provimento à apelação, 
ficando mantida a sucumbência estabelecida na sentença. “É o voto.” 12. 
Recurso Especial desprovido: REsp 719.866/CECódigo Civil8017 
(840535 DF 2006/0085934-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de 
Julgamento: 14/04/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 
19.05.2008 p. 1) Grifo nosso.

Em seus artigos 41 e 42, o citado decreto prevê a adoção do critério 
de antiguidade e procedimento simplificado na contratação destes 
profissionais. Observe-se:
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“Art. 41. As Juntas Comerciais, dentro do menor prazo possível, organizarão 
a lista dos leiloeiros, classificados por antiguidade, com as anotações que 
julgarem indispensáveis, e mandarão publicá-la. 
Parágrafo único. As autoridades judiciais ou administrativas poderão 
requisitar as informações que desejarem a respeito de qualquer leiloeiro, 
assim como a escala de classificação a que se refere este artigo, devendo ser 
as respectivas respostas fornecidas rapidamente e sob a responsabilidade 
funcional de quem as formular, quanto à sua veracidade. 
Art. 42. Nas vendas de bens móveis ou imóveis pertencentes à União e aos 
Estados e municípios, os leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa de 
escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo. 
§1º O leiloeiro que for designado para realizar os leilões de que trata este 
artigo, verificando, em face da escala, que não lhe toca a vez de efetuá-los, 
indicará à repartição ou autoridade que o tiver designado aquele a quem 
deve caber a designação, sob pena de perder, em favor do prejudicado, a 
comissão proveniente da venda efetuada. 
§ 2º Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos 
compradores a comissão estabelecida no parágrafo único do artigo 24, 
correndo as despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos leilões por 
conta da parte vendedora. 
§ 3º O leiloeiro que infringir as disposições deste regulamento ou que 
tiver sido suspenso, ainda que uma só vez, ficará excluído de escala das 
vendas de que trata este artigo, pelo espaço de um ano.”

Nos seus termos, portanto, nas vendas de bens móveis ou imóveis 
pertencentes à Administração Pública, os leiloeiros funcionarão por 
distribuição rigorosa de escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo, 
de acordo com a lista organizada pela Junta Comercial respectiva. 

Sem a necessidade de submissão às regras de licitação, o decreto autoriza 
que a Administração, simplesmente, solicite à Junta Comercial a indicação 
do leiloeiro oficial competente, de acordo com o rodízio por ela promovido. 

O TCE-SC, em sessão de 07/12/1998, deliberou o Prejulgado nº 614, em 
consonância com o acima exposto. Em consulta mais recente (processo 
CON-11/00024589), versando sobre idêntico tema, a citada Corte 
catarinense manifestou-se da mesma forma, em sessão do Tribunal Pleno 
de 20/06/2011, através da Decisão nº 1540/11.

Nesse processo, a dúvida do Consulente surge ante a divergência entre 
o conteúdo normativo do Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 
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1932, que exige, na contratação de leiloeiro oficial pela Administração 
Pública, a rigorosa observância da escala de antiguidade, e a Instrução 
Normativa n° 113, de 28 de abril de 2010, editada pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, que dispensou 
as Juntas Comerciais de disponibilizarem a escala de antiguidade.

Antes, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 10/10/2007, editou 
a Deliberação nº 26, que manteve a obrigação de fornecimento da relação 
completa com os nomes dos leiloeiros oficiais devidamente matriculados 
(art. 1º), mas assim se manifestou sobre a forma de contratação:

“Art. 2º - A forma de contratação do leiloeiro caberá ao ente interessado, não 
podendo a Junta Comercial manifestar qualquer ingerência nesse sentido.” 

No entendimento do TCE-SC, a IN 113/10 contraria o comando da legislação 
federal vigente e, por ser norma hierarquicamente inferior, não possui 
força para revogar o Decreto n° 21.981/32. Eis parte da fundamentação de 
seu Corpo Técnico:

“Ocorre que a Instrução Normativa n° 110, de 19 de junho de 2009, editada 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, suprimiu a 
exigência da manutenção da escala de leiloeiros pelas Juntas Comerciais. 
Embora a IN 110/09 tenha sido revogada pela Instrução Normativa n° 113, 
de 28 de abril de 2010, verifica-se que a dispensa da exigência da escala de 
leiloeiros foi mantida, como se afere do seu art. 10:

Da Escolha do Leiloeiro

Art. 10. A Junta Comercial, quando solicitada para informar nome de 
leiloeiro por interessado na realização de leilões, sejam estes pessoas de 
direito público ou privado, informará a relação completa dos leiloeiros 
oficiais devidamente matriculados. 

§ 1º A relação de leiloeiros, referida no caput deste artigo, tem finalidade 
meramente informativa do contingente de profissionais matriculados 
na Junta Comercial. 

§ 2º A forma de contratação do leiloeiro, seja por meio de procedimento 
licitatório ou outro critério, caberá aos entes interessados. 
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§ 3º Nas alienações judiciais e de bens particulares, a escolha dos leiloeiros 
será de exclusiva confiança dos interessados. (grifo nosso)

A IN 113/10 do DNRC determina às Juntas Comerciais que, quando 
solicitadas, informem a relação completa dos leiloeiros oficiais devidamente 
matriculados, dispensando-as de disponibilizar a relação completa dos 
leiloeiros oficiais por ordem de antiguidade, deixando os Administradores 
Públicos sem a chamada “escala de leiloeiros”. 
Importante ressaltar que a IN 113/10 contraria o comando da legislação 
federal vigente e, por ser norma hierarquicamente inferior, não possui 
força para revogar o Decreto n° 21.981/32.
Desta forma, a listagem demonstrativa da escala de leiloeiros deve ser 
mantida pelas Juntas Comerciais a que estão sujeitos os leilões, sendo 
disponibilizada ao Administrador Público que a solicite, conforme 
prescreve o art. 41 do respectivo Decreto:”

Assim, o TCE-SC conclui a resposta à Consulta formulada, reformando 
o prejulgado nº 614, sem alterar a orientação principal que obriga a 
Administração Pública sob sua jurisdição a obedecer rigorosamente à 
escala de antiguidade elaborada pela Junta Comercial:

“2. A contratação de leiloeiro oficial para promover leilão de bens da 
administração pública direta e indireta prestadora de serviço público, 
ou cujo patrimônio público tenha sido destinado a atender a objetivo 
de interesse público relevante, deve obedecer à escala de antiguidade 
prevista no art. 42, obrigatoriamente organizada pela Junta Comercial, 
conforme dispõe o art. 41, ambos do Decreto n. 21.981/32.”

SEGUNDA CORRENTE

A segunda linha de pensamento defende que o art. 42 do Decreto 
Federal nº 21.981/32 não respeita o princípio constitucional previsto no 
art. 37, inciso XXI, da CF/88, que estabelece que a licitação é a regra geral. 
Muito esclarecedor é o parecer da Advocacia-Geral da União (parecer nº 
048/2012/DECOR/CGU/AGU), processo nº 00454.000047/2012-87, sobre 
a contratação de leiloeiro oficial pela Administração Pública. Eis alguns 
trechos do parecer que defende a segunda corrente de pensamento:

9 - A licitação é instituto moralizante que objetiva o cumprimento de dois 
objetivos: assegurar aos administrados o direito de disputar a participação 
nos negócios que as pessoas governamentais pretendem celebrar com 
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os particulares e estabelecer critérios que assegurem um negócio mais 
vantajoso para a administração. Por meio de tal instrumento, garante-se a 
impessoalidade nas contratações públicas e, por consequência, a isonomia 
entre os particulares que concorerrão, em igualdade de condições, ao 
direito de contratar com o ente governamental. Por esses motivos, a 
Constituição estabeleceu como regra a realização de licitação: 
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 - resssalvados 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 experiências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à  
garantia do cumprimento das obrigações.

10 - A legislação só permite a contratação direta em casos de inviabilidade 
da concorrência (inexigibilidade)  ou em casos muito particulares tidos 
pela legislação como motivadores de dispensa. Tomada a premissa 
de que o leiloeiro não é um servidor público e não estando presentes 
quaisquer condições que excepcionem o dever de licitar, mister concluir 
pela aplicabilidade do regime concorrencial para a contratação de tal 
profissional.

11 - O problema sobressai quando se observa que o Decreto nº 21.981/1932 
em seu artigo 42, estabelece que a administração pública, quando 
pretende contratar leiloeiro oficial, o fará “observando uma escala    de 
antiguidade, a começar  pelo mais antigo”. Tal dispositivo encontra reforço 
em seu parágrafo único que afirma o dever de o leiloeiro designado, se 
verificar, em face da escala, que não lhe toca a vez de efetuá-los, indicar à 
repartição ou autoridade que o tiver designado aquele a quem deve caber 
a designação, sob pena de perder, em favor do prejudicado, a comissão 
proveninente da venda efetuada”. Nada mais incompatível com os atuais 
preceitos constitucionais.

12 - Reconheça-se que o Decreto nº 21.981/1932 foi editado durante o 
Governo Provisório de Getúlio Vargas, sendo resultante do exercício do 
poder legislativo pelo Executivo. Forçoso reconhecer, contudo, que a 
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legislação ordinária deve sucumbir diante de norma constitucional que lhe 
diga o contrário, tal como ocorre no ponto específico pertinente ao modo 
de escolha, pela administração pública, do leiloeiro oficial a ser contratado.

13 - A sistemática jurídica vigente não permite a contratação direta sem 
forte argumento que lhe justifique. Raciocínio inverso permitiria que o 
legislador ordinário relativizasse de forma discricionária ditame imposto 
pelo constituinte. Diz-se isso para informar qualquer tentativa de qualificar 
o artigo 42 do Decreto nº 21.981/1932 como hipótese de inexigibilidade. 
Poder-se-ia afirmar que o referido decreto, quando estabelece uma 
ordem cronológica de prioridade entre os leiloeiros oficiais, impossibilita 
juridicamente a competição entre os mesmos. Trata-se de raciocínio 
equivocado.

14 - A inexigibilidade qualifica-se pela impossibilidade de competição no 
caso em concreto. De forma muito didática, Bandeira de Mello explica que 
o certame é logicamente inviável quando o objeto pretendido é singular 
ou só há um ofertante. O rol trazido pelo artigo 25 da Lei de Licitações, 
portanto, seria meramente exemplificativo. O legislador ordinário não 
é livre para “criar” hipóteses de inexigibilidade, devendo respeitar a 
regra de  que a administração escolhe com quem contratar por meio de 
certame licitatório. Apenas em casos de inviabilidade concorrencial é que 
a legislação estaria legitimada a autorizar a contratação direta.

15 - Com muito mais razão, não se pode qualificar o disposto no art. 42 
dp decreto nº 21.981/1932 como hipótese de dispensa. A obrigatoriedade 
da licitação traz como concorrência a excepcionalidade e a taxatividade 
de tais hipóteses. O primeiro aspecto demonstra que a dispensa traduz 
situações que fogem à regra geral, enquanto o segundo impõe que  os 
casos enumerados pelo legislador são numerus clausus, não podendo ser 
ampliados pelo administrador. A redação do referido art. 42 do Decreto 
nº 21.981/1932 não traz qualquer elemento que permita  uma leitura 
extensiva que faça concluir existir ali mandamento direcionado ao 
gestor público no sentido de que dispense a realização de licitação para 
a contratação de leiloeiro oficial. A excepcionalidade e a taxatividade 
impõem uma interpretação restritiva, mais compatível com a teleologia da 
norma constitucional.

16 - Quando o artigo 42 do Decreto nº 21.981/1932 manda a administração 
pública proceder à contratação de leiloeiro oficial por meio do critério 
da antiguidade, o faz inspirado em valores bem diversos daqueles 
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homenageados pela carta constitucional de 1988. A norma em estudo 
cria uma reserva de mercado e procura afastar o regime de concorrência 
dos negócios públicos. Tais objetivos discrepam totalmente do regime 
jurídico inaugurado em 1988, o qual, nos termos mencionados alhures, 
busca permitir a ampla participação de todos os interessados nos 
negócios a serem celebrados pelos entes governamentais ao tempo em 
que estabelece critérios voltados à contratação mais vantajosa para  a 
administração. A regra do art. 42 do Decreto nº 21.981/1932 contrapõe-se 
veementemente a esses dois objetivos, não trazendo consigo justificativas 
capazes de mitigar o princípio da licitação pública.

17 - Não se está aqui a infirmar a possibilidade de inexigibilidade da licitação 
diante de características pessoais do leiloeiro, as quais dotariam seu serviço 
de singularidade tal que impeçam, no caso concreto, a concorrência. O 
que não se coaduna com o atual regramento emconstitucional é a não 
realização de licitação para a contratação de leiloeiro por ter-se de respeitar 
uma fila de antiguidade.  Este critério encontra-se descompassado com o 
art. 37, XXI da Constituição, não tendo sido recepcionado.
 
Quando se manifestou em processo de denúncia nº 863124, o TCE-MG 
não viu qualquer irregularidade no fato de a Secretaria de Planejamento 
e Gestão do Estado de Minas Gerais ter afastado o critério de antiguidade 
definido no art. 42 do Decreto Federal.

Minha linha de entendimento se coaduna com a segunda corrente, na 
qual a sistemática disciplinada pelo artigo 42 do Decreto nº 21.981/32 
não deve prevalecer. De fato, entendo que o referido dispositivo não foi 
recepcionado pela nova ordem constitucional, estabelecida a partir de 
1988, a qual valoriza a observância, dentre outros princípios administrativos, 
ao princípio da licitação.

A Constituição da República de 1988 instituiu a licitação como regra nas 
contratações realizadas pela Administração Pública, conforme se verifica 
no inciso XXI, art. 37, da Carta Magna. Ao agir assim, busca-se obter a 
melhor contratação, ou seja, aquela mais vantajosa para a Administração 
Pública com observância dos princípios constitucionais da isonomia, 
impessoalidade, moralidade e eficiência.
 
O sistema jurídico atual não admite a contratação direta sem justo motivo. 
Não é dado ao intérprete criar ou estender hipóteses de inexigibilidade 
ou dispensa de licitação, afora aquelas arroladas na Lei nº 8.666/93 e na 
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legislação correlata, especificadas em casos muito particulares. De fato, 
a contratação de Leiloeiro Oficial, com fulcro no art. 42 do Decreto nº 
21.981/32, não apresenta qualquer elemento ou característica especial que 
possa excepcionar o dever de licitar. Pelo contrário, quando o dispositivo 
define uma ordem cronológica para a escolha do Leiloeiro Oficial, 
impossibilita juridicamente a competição entre os possíveis interessados 
na contratação, trazendo prejuízos diretos, inclusive, à escolha da proposta 
mais vantajosa para a Administração.

Com essas considerações, para a contratação de Leiloeiro Oficial pela 
Administração Pública, deve ser afastada a incidência do art. 42 do Decreto 
nº 21.891/1932, por não ter sido recepcionado pela atual sistemática 
jurídica vigente, devendo ser observado o necessário procedimento de 
licitação. Aproveito a oportunidade para consignar que a IN/DNRC nº 
113/2010, bem como a Deliberação nº 26, de 10/10/2007, da Jucerja, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, apresentam-se como normativos 
válidos para disciplinar a contratação dos leiloeiros, visto que prestigia a 
realização do certame licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição 
Federal.

Antes de proferir minha decisão nestes autos, peço um pouco mais de 
paciência pois entendo relevante alertar para a complexidade na definição 
dos critérios para apontar a proposta vencedora. Alguns posicionamentos 
entendem que é possível se negociar a redução da comissão que a 
Administração teria que pagar ao Leiloeiro por força do disposto no art. 
24, caput, do Decreto Federal nº 21.981/32. Meu posicionamento, como 
já havia anunciado, é totalmente contrário por entender que o art. 42, 2º, 
da mesma norma, veda qualquer pagamento pela Administração. Este 
também foi o entendimento do Corpo Instrutivo e do Plenário desta Corte, 
quando apreciou o processo nº 243.849-2/10.

Outros defendem que o Leiloeiro pode repassar à Administração parte da 
comissão de 5% recebida do comprador, o que foi acolhido pelo TCE-MG 
na denúncia nº 863124.

Mesmo com essas dificuldades, a Administração tem o dever legal de 
promover a escolha do Leiloeiro de forma a, no mínimo, observar o princípio 
da impessoalidade. Assim, afastando do ordenamento jurídico o art. 42 do 
Decreto Federal nº 21.981/32, privilegiando o procedimento licitatório para 
a contratação de Leiloeiros Oficiais, os gestores públicos estão diante de um 
novo desafio, ao terem que elaborar as regras para o certame.
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Voltando ao presente ato de dispensa de licitação firmado pela Prefeitura 
Municipal de Nilópolis, considerando toda a argumentação apresentada, 
não vejo necessário continuarmos a exigir documentos adicionais para 
concluirmos o exame de mérito.

A Administração Municipal, conforme parecer jurídico, às fls.  42/44, seguiu 
de forma equivocada o Decreto Federal nº 21.981/32, com a redação dada 
pelo Decreto Federal nº 22.427/33, c/c a IN/DNRC nº 113/2010. Assim, 
entendeu que poderia afastar a licitação, ao mesmo tempo em que buscou 
na Junta Comercial a relação de Leiloeiros Oficiais escolhendo a proposta 
mais vantajosa para a Administração, entre três consultas que realizou. 
Além disso, fundamentou o afastamento de forma equivocada, com base 
no inciso VIII do art. 24 da Lei de Licitações, pois não contratou com o órgão 
ou entidade que integra a Administração Pública. 

De qualquer modo, entendo que a determinação para não mais proceder 
desta forma é a medida adequada e suficiente para a regularização 
da irregularidade apontada, uma vez que a nomeação de Leiloeiro 
Oficial deu-se por equivocada interpretação do ordenamento jurídico, 
não sendo congruente com tudo o que foi aqui exposto, a meu juízo, a 
responsabilização dos agentes públicos que assim procederam antes 
da determinação que farei neste voto. Desta forma, impõe-se ao final a 
sugestão para o conhecimento in casu do ato sob exame.

Quanto ao leiloeiro escolhido, consta dos autos, à fl. 40, a habilitação do Sr. 
Edgar de Carvalho Júnior pela Jucerja datada de 08/03/1983. A experiência 
de mais de 30 anos na promoção de leilões nas áreas pública e privada 
foi comprovada, tendo o parecer jurídico atestado a sua notoriedade e 
especialização. Além disso, em sua proposta não há qualquer cobrança de 
comissão à Administração, repito, vedada por lei, além de assumir todos os 
demais custos com a publicidade do certame, o que sem dúvida se afigura 
como uma vantagem, já que o art. 42 do Decreto Federal nº 21.981/32 a 
direciona para a parte vendedora.
 
Portanto, tendo em vista o acima exposto, manifesto-me em desacordo 
com o Corpo Instrutivo e com o Ministério Público Especial, e

VOTO:

I - Pelo CONHECIMENTO in casu do presente instrumento, nos termos da 
Lei Orgânica desta Corte de Contas, com as seguintes DETERMINAÇÕES:
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- Que o Município, em casos futuros, promova, como regra geral, o 
procedimento licitatório, na hipótese de pretender a contratação de 
leiloeiros oficiais para a alienação de bens públicos;

- Incluir as informações do Ato de Dispensa de Licitação na base de dados 
do SIGFIS, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Deliberação TCE nº 
222/02;

II - Pelo ARQUIVAMENTO do processo.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS*

Trata o presente processo de Prestação de Contas dos ordenadores de 
despesas e do responsável pela tesouraria da prefeitura de Nova Friburgo, 
relativamente ao exercício de 2010.

Os autos já foram exaustivamente analisados, sendo apreciados nas 
sessões de 06/03/2012, 06/11/2012, 03/09/2013, 11/02/2014, 04/11/2014, 
10/02/2015 e 17/11/2015, quando foi proferido o mais recente voto do 
Conselheiro Relator (fls. 1489/1493).  Na oportunidade, foi concedida vista 
ao eminente Conselheiro Domingos Inácio Brazão, que ofereceu voto 
revisor pelo sobrestamento do feito até decisão a ser adotada pelo STF 
em tema dotado de repercussão geral (fls. 1495/1512), culminando com a 
retirada do voto apresentado pelo Conselheiro Relator (sessão plenária de 
28/01/2016). Para aprofundar o exame da matéria, pedi vista dos autos, na 
forma do art. 127 do Regimento Interno desta Corte.

Pois bem. O cerne da questão posta nestes autos reside na definição da 
possibilidade do pagamento de 13º salário ao prefeito e vice-prefeito do 
município sem lei específica prevendo tais parcelas.

O voto revisor pondera alguns fatores, em especial a existência de recurso 
extraordinário – com repercussão geral reconhecida – pendente de 
julgamento no Supremo Tribunal Federal. Cuida-se do RE nº 650898, cuja 
repercussão geral foi reconhecida em 07/10/2011,  tendo o julgamento 
se iniciado em 04/02/2016, com o voto do Ministro Relator (Marco 
Aurélio) pela impossibilidade de pagamento dos benefícios previstos no 
art. 39 (especialmente décimo terceiro e adicional de férias1), no que foi 
acompanhado pelo Ministro Edson Fachin. Logo após, o Ministro Barroso 
votou em sentido contrário, ou seja, pela aplicação imediata e direta da 
Constituição da República no que concerne ao terço de férias e ao décimo 
terceiro salário2. A seguir o Ministro Teori Zavascki pediu vista, suspendendo 
o julgamento.

Em primeiro lugar, nada obstante o prazo para devolução de vista ser, 
segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal (art. 134), até a 
segunda sessão ordinária subsequente, é de conhecimento geral o excesso 
de trabalho da Corte, que – à guisa de ilustração – em 2015 julgou 116.644 
processos3, misturando questões de extrema relevância para os rumos do 
país e alta complexidade com situações concretas, alteadas em razão do 
caráter dirigente da Constituição de 1988. *Voto aprovado por unanimidade.

1 - No caso concreto 
submetido ao Supremo 
discute-se, também, o 
pagamento de verba de 
representação a prefeitos e 
vice-prefeitos, bem como a 
competência das Cortes de 
Justiça para o julgamento 
da constitucionalidade 
(ou inconstitucionalidade) 
de lei municipal em face 
de norma da Constituição 
da República, ainda que 
de repetição obrigatória, 
temas alheios ao deslinde da 
hipótese em apreço. 

2 - Apenas menciono os 
pontos que importam à 
solução do caso concreto.

3 - http://www.stf.jus.br/
portal/cms/verTexto.asp?se
rvico=estatistica&pagina=d
ecisoesinicio. Acessado em 
17/02/2016.

O décimo terceiro 
preserva a lógica 
do limite mensal 
do subsídio, 
apenas prevendo 
o pagamento, 
tal qual devido 
a todos os 
trabalhadores 
em geral, de um 
décimo terceiro 
subsídio, não 
obstante o ano 
contar com 12 
meses.
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Nessa esteira, observo, ainda, a divisão binária das competências dos 
Tribunais de Contas que emerge do plexo de atribuições delineado pela 
Constituição da República ao TCU4, de modo que afirmam-se competências 
coadjuvantes (de apoio ou suporte ao controle parlamentar) e competências 
autônomas, estas exercidas sem ingerência do poder legislativo. Exemplo 
de competência autônoma é precisamente o julgamento das contas 
do chefe do Poder Executivo quando exerce a função de ordenador de 
despesas, praticando atos de gestão. 

No mesmo sentido, veja-se a lição de Carlos Ari Sundfeld: 

“É indiscutível a importância do Tribunal de Contas no controle dos 
gastos públicos e, nesse contexto, no equilíbrio de forças entre os 
Poderes integrantes do Estado brasileiro. Órgão dotado de prerrogativas 
especiais, ele atua como auxiliar do Legislativo na função de controle 
externo da administração (art. 71 da Constituição Federal). Mas não 
é por ser ‘auxiliar’ do Legislativo que ele não desempenhe, de modo 
autônomo, competências próprias. Somam-se, ao papel de auxílio ao 
Legislativo, funções autônomas de controle, pelas quais o Tribunal de 
Contas exerce, por força própria, competências de caráter interventivo 
em relação à atuação das entidades administrativas e de particulares 
quanto a recursos públicos. Podem ser citadas, a título ilustrativo, 
as atribuições de julgar contas dos administradores e sancionar os 
responsáveis por irregularidades (art. 71, II e VIII, da Constituição 
Federal). Nesses casos, as decisões da Corte de Contas produzem seus 
próprios efeitos, independentemente de deliberação ou aprovação do 
Legislativo. Institucionalmente, portanto, para determinadas situações, 
o Tribunal de Contas exerce de modo autônomo o papel de controlador 
externo do Executivo e das entidades que compõem a administração 
indireta.”5

E no exercício dessa atividade o Tribunal de Contas pode (e deve) aplicar 
diretamente a Constituição, o que Paulo Otero6 convencionou chamar 
de princípio da juridicidade: a aplicação direta e imediata das normas 
constitucionais.

O jurisdicionado não pode ficar sem solução ao caso concreto 
aguardando o término do julgamento – ainda que em sede de 
repercussão geral – pelo Supremo Tribunal Federal, de sorte que 
esta Corte deve exercer sua competência plenamente, aplicando a 
Constituição.

4 - Aplicado por simetria às 
cortes locais.

5 - SUNDFELD, Carlos Ari; 
CÂMARA, Jacintho Arruda. 
Controle das contratações 
públicas pelos tribunais de 
contas. RDA – Revista de 
Direito Administrativo, ano 
2011, n. 257, maio/ago. 2011. 
Sem destaques.

6 - “Houve aqui como 
que um processo de 
autodeterminação 
constitucional face ao poder 
legislativo nas suas relações 
com o poder administrativo: 
a Constituição emancipou-se 
da lei no seu relacionamento 
com a Administração 
Pública, passando a 
consagrar preceitos que, sem 
dependência de intervenção 
do legislador, vinculam 
directa e imediatamente as 
autoridades administrativas. 
Compreende-se, nesse 
preciso sentido, que se 
afirma, segundo expressa 
disposição constitucional, 
que os órgãos e agentes 
administrativos, além de 
subordinados à lei, estejam 
também subordinados à 
Constituição.
Como já foi sublinhado, 
em comentário à nossa 
posição defendida em 
anterior estudo, a reserva 
vertical de lei foi substituída 
por uma reserva vertical 
de Constituição”. In 
OTERO, Paulo. Legalidade 
e administração pública: 
o sentido da vinculação 
administrativa à juridicidade. 
2ª reimp. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 735.
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Em igual sentido, o STJ já se pronunciou diversas vezes.7

Advindo decisão da Corte Constitucional em sentido oposto à 
jurisprudência deste Tribunal, certamente deverão ser adotadas 
providências para o acatamento da interpretação assentada em sede 
de repercussão geral. Nada obstante, é certo que, até lá, o Tribunal 
de Contas tem o poder-dever de solucionar o caso concreto posto, 
aplicando as normas jurídicas em geral e a Constituição da República 
em particular. Ora, se as Cortes de Contas podem, inclusive, deixar 
de aplicar norma por entendê-la inconstitucional8, com muito mais 
razão podem (e devem) aplicar diretamente norma constitucional, 
solucionando o caso concreto.

Essas as razões que me levam a divergir do encaminhamento no sentido 
do sobrestamento do presente feito, passando a analisar o meritum 
causae.

Para a solução do caso trazido à baila, partirei de algumas premissas a serem 
desenvolvidas ao longo do presente voto, a saber: i) o Direito como um sistema 
epistemológico aberto e ordenado: o dever de coerência; ii) a necessidade de 
uma interpretação sistemática das normas constitucionais envolvidas em 
razão do princípio da unidade da Constituição; iii) a eficácia direta e imediata 
dos direitos fundamentais; iv) a jusfundamentalidade dos direitos sociais.

I. O Direito como um sistema epistemológico aberto e ordenado – o 
dever de coerência

Segundo Canaris, a ordem jurídica é um sistema, assim entendido como 
uma ordem teleológica aberta e fundamentalmente móvel9.

“[...] deve-se definir o sistema jurídico como <<ordem axiológica ou 
teleológica de princípios jurídicos gerais>>” 10 
“A abertura do sistema jurídico não contradita a aplicabilidade do 
pensamento sistemático na Ciência do Direito. Ela partilha a abertura 
do <<sistema científico>> com todas as outras Ciências, pois enquanto no 
domínio respectivo ainda for possível um progresso no conhecimento, e, 
portanto o trabalho científico fizer sentido, nenhum desses sistemas pode ser 
mais do que um projecto transitório. A abertura do << sistema objectivo>> é, 
pelo contrário, possivelmente, uma especialidade da Ciência do Direito, pois 
ela resulta logo do seu objecto, designadamente, da essência do Direito 
como um fenómeno situado no processo da História e, por isso, mutável.” 11

7 - Em sede de recurso 
repetitivo representativo de 
controvérsia: REsp 1439163/SP 
(tema 882), REsp 1396488/SC 
(tema 695), REsp 1270439/PR 
(tema 529).

8 - A inconstitucionalidade 
das leis in abstracto não a 
decretam o Tribunal de Contas 
nem os órgãos de controle 
externo ou interno, posto 
que, além de não exercerem 
função jurisdicional, limitam-se 
a apreciar casos concretos. 
Mas a inconstitucionalidade 
dos atos administrativos 
pode ser reconhecida in casu 
pelos órgãos encarregados 
do controle, que se negarão a 
aprová-los ou a dar quitação 
aos responsáveis, alinhando-
se com a lei e a Constituição.  
(...). A declaração incidental 
da inconstitucionalidade 
tornou-se evidente no texto de 
1988, mercê da possibilidade 
de controle de legitimidade. 
In TORRES, Ricardo Lobo. A 
legitimidade democrática e o 
tribunal de contas. Revista de 
Direito Administrativo, n. 149, p. 
31-45, out./dez. 1993.

9 - Pensamento Sistemático e 
Conceito de Sistema na Ciência 
do Direito. 3ª ed. Fundaçâo 
Calouste Gulbenkian. Lisboa. 
2002, p. 283.

10 - Op. cit., p. 280.

11 - Op. cit., p. 281. Grifos 
acrescentados.
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Conforme advertido pelo autor, a abertura do sistema jurídico decorre da 
natureza dinâmica da própria ciência do Direito. Nessa senda, a função do 
intérprete é de suma importância na concretização da norma jurídica, uma 
vez que a atividade hermenêutica não se resume a um mero exercício de 
subsunção do fato à lei, tampouco se pode restringir tal atividade à ideia 
clássica de o intérprete ser simplesmente “la bouche qui prononce les 
paroles de la loi”, conforme Montesquieu12.

Hodiernamente, o aplicador do Direito – ao interpretar o dispositivo legal/
constitucional – participa da criação da norma jurídica, sendo esta produto 
da interpretação.

Confira-se a preciosa lição de Eros Roberto Grau:

“A interpretação é, portanto, atividade que se presta a transformar textos – 
disposições, preceitos, enunciados – em normas.
Daí, como as normas resultam da interpretação, o ordenamento, no seu 
valor histórico-concreto, é um conjunto de interpretações, isto é, um 
conjunto de normas.
O conjunto dos textos – disposições, enunciados – é apenas ordenamento 
em potência, um conjunto de possibilidades de interpretação, um conjunto 
de normas potenciais [Zagrebelsky].
O significado (isto é, a norma) é o resultado da tarefa interpretativa. Vale 
dizer: o significado da norma é produzido pelo intérprete. Por isso dizemos 
que as disposições, os enunciados, os textos, nada dizem; eles dizem o que 
os intérpretes dizem que eles dizem [Ruiz e Cárcova].“13

E o sistema jurídico (composto pelas normas jurídicas – produto da 
interpretação) deve prezar pela coerência, ou não seria um sistema14. A 
Constituição, como núcleo do sistema jurídico, deve propiciar sua unidade; 
por outro lado, haja vista ser produto do debate político, reunindo – por 
vezes – diferentes ideologias, precisa do intérprete para assegurar essa 
harmonia entre dispositivos aprioristicamente excludentes.

Nessa esteira, oportunas as lições do Ministro Luís Roberto Barroso:

“A ordem jurídica é um sistema e, como tal, deve ser dotada de unidade 
e harmonia. A Constituição é responsável pela unidade do sistema, ao 
passo que a harmonia é proporcionada pela prevenção ou pela solução de 
conflitos normativos.”
[...]

12 - SECONDAT, Charles-
Louis de (Charles 
Montesquieu, ou barão de 
Montesquieu). Esprit des 
Lois 1777 Garnier 1.djvu/501.  
Disponível em: https://
fr.wikisource.org/wiki/
Page:Montesquieu_Esprit_
des_Lois_1777_Garnier_1.
djvu/501. Acessado em 
16/02/2016.

13 - Ensaio e discurso sobre 
a interpretação/aplicação do 
direito. 5.ª ed., rev. e ampl. 
São Paulo: Malheiros, 2009, 
p. 27. 

14 - sis.te.ma sm (gr systema) 
1 Conjunto de princípios 
verdadeiros ou falsos, donde 
se deduzem conclusões 
coordenadas entre si, sobre 
as quais se estabelece uma 
doutrina, opinião ou teoria. 
2 Corpo de normas ou 
regras, entrelaçadas numa 
concatenação lógica e, pelo 
menos, verossímil, formando 
um todo harmônico [...]. In 
Dicionário Michaelis. http://
michaelis.uol.com.br/. 
Acessado em 16/02/2016. 
Sem destaques no original.
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“Já se consignou que a Constituição é o documento que dá unidade ao 
sistema jurídico, pela irradiação de seus princípios aos diferentes domínios 
infraconstitucionais. O princípio da unidade é uma especificação da 
interpretação sistemática, impondo ao intérprete o dever de harmonizar 
as tensões e contradições entre normas jurídicas.“15

“De fato, a Constituição é um documento dialético, fruto do debate e da 
composição política. Como consequência, abriga no seu corpo valores e 
interesses contrapostos.”16

Dito isto, passo à segunda premissa.

II. A necessidade de uma interpretação sistemática das normas 
constitucionais envolvidas em razão do princípio da unidade da Constituição

A doutrina tradicional já previa o método sistemático de interpretação, 
que, partindo da consideração de não ser o Direito um apanhado de regras, 
compartimentadas de modo estanque, inspira uma leitura dos dispositivos 
em conjunto, harmonizando-os entre si.

Miguel Reale, mesmo abordando a Escola da Exegese (grande movimento 
do século XIX, fruto da Revolução Francesa), inspirada nas grandes 
codificações e sua pretensão de completude, focado no ponto de vista 
gramatical da hermenêutica, enaltece a necessidade de interpretação 
sistemática.
 
“Após essa perquirição filológica, impôs-se um trabalho lógico, pois 
nenhum dispositivo está separado dos demais. Cada artigo de lei situa-
se num capítulo ou num título e seu valor depende de sua colocação 
sistemática. É preciso, pois, interpretar as leis segundo seus valores 
lingüísticos, mas sempre situando-as no conjunto do sistema. Esse 
trabalho de compreensão de um preceito, em sua correlação com todos 
os que com ele se articulam logicamente, denomina-se interpretação 
lógico-sistemática.
[...]
A interpretação sistemática viria num segundo momento, ou melhor, num 
terceiro momento, para elucidar dúvidas possivelmente ainda existentes, 
após a exegese gramatical e lógica. 
[...] 
A nosso ver, não se compreende, com efeito, qualquer separação entre 
a interpretação lógica e a sistemática. São antes aspectos de um mesmo 
trabalho de ordem lógica, visto como as regras de direito devem ser 

15 - Curso de Direito 
Constitucional 
Contemporâneo: os 
conceitos fundamentais 
e a construção do novo 
modelo. 5ª ed. - SP: Saraiva, 
2015, p. 339. Gn. 

16 - Op. cit., p. 338. Gn.
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entendidas organicamente, estando umas na dependência das outras, 
exigindo-se reciprocamente através de um nexo que a ratio juris explica 
e determina.”17

Tal método ilumina os contemporâneos princípios da unidade (da 
Constituição) e da ponderação dos interesses, extremamente relevantes 
para a interpretação constitucional, em especial em razão da tipologia das 
normas constitucionais, fartas de preceitos abertos, conceitos jurídicos 
indeterminados, cláusulas gerais e princípios.

A Constituição, conforme abordado, é o vértice da pirâmide jurídica, 
devendo – à sua luz – serem interpretados todos os dispositivos dos quais 
serão extraídas as normas jurídicas (produto da interpretação). A esse 
propósito confira-se:

“Portanto, na harmonização de sentido entre normas contrapostas, o 
intérprete deverá promover a concordância prática entre os bens jurídicos 
tutelados, preservando o máximo possível de cada um.”18

Essa ideia de concordância prática referida pelo autor harmoniza-se com 
a ponderação dos interesses enquanto técnica hermenêutica e de solução 
de conflitos, particularmente quando estão envolvidos princípios jurídicos, 
tendo em vista, de um lado, seu caráter fluido e, de outro, seu colorido 
axiológico mais vivo.

Em resumo, não importa a tipologia da norma a ser interpretada (se aberta 
como um princípio ou cerrada como uma regra), a coerência e unicidade 
do sistema deverão ser perseguidas pelo intérprete, harmonizando-se 
eventuais dispositivos em (aparente) conflito e atingindo-se a máxima 
efetividade das normas envolvidas.

Sabido que não há hierarquia – prima facie – entre normas constitucionais, 
igualmente consenso que há normas dotadas de maior carga axiológica. 

Não se está aqui a defender a tese – não acolhida entre nós – do professor alemão 
Otto Bachof19 acerca da possibilidade de norma constitucional (originária) 
inconstitucional por ofensa da preceitos supraconstitucionais (de inspiração 
jusnaturalista) fundados na ideia de justiça e dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, autores há que defendem a existência de um norte axiológico 
na Constituição da República: o princípio da dignidade da pessoa humana.

17 - Lições preliminares de 
Direito. 20ª ed. SP: Saraiva. 
1993, p. 275/276.

18 - BARROSO. Luís Roberto. 
Op. cit., p. 339. Gn.

19 - Normas Constitucionais 
Inconstitucionais? Trad. e 
nota prévia de José Manuel 
M. Cardoso da Costa. 
Coimbra: Almedina, 1994.
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“Pelo contrário, a ponderação incorpora uma irredutível dimensão 
substantiva, na medida em que seus resultados devem se orientar para 
a promoção dos valores humanísticos superiores, subjacentes à ordem 
constitucional.
Estes valores estão sintetizados no Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, que confere unidade teleológica a todos os demais princípios 
e regras que compõe o ordenamento jurídico constitucional e 
infraconstitucional.”20

Segundo Daniel Sarmento, o princípio da dignidade da pessoa humana 
seria o vetor interpretativo que confere unidade teleológica ao sistema, 
argumentando, em favor da tese, o fato de ter sido alçado a fundamento 
da República21.

“A Constituição brasileira de 1988, à semelhança do que ocorre em diversas 
cartas contemporâneas, reconheceu a dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF). A proclamação 
solene do princípio da dignidade da pessoa humana no primeiro artigo do 
texto constitucional é rica em simbolismo. [...]
Na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana exprime, em 
termos jurídicos, a máxima kantiana, segundo a qual o Homem deve 
sempre ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como um meio.”22

Com efeito, ainda que não se admita hierarquia entre normas 
constitucionais, deve o aplicador do direito zelar pela harmonização dos 
princípios (e regras) envolvidos, em prol de uma solução ao caso concreto 
que promova a harmonização entre todas as normas aplicáveis, zelando 
pela unidade sistêmica e pela concordância prática. Nesse diapasão, os 
princípios fundamentais da República poderão orientar o intérprete, caso 
necessário.

III. A eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais

Os direitos fundamentais surgiram como direitos de contenção frente 
ao poder do Estado, limitando a invasão do poder público nas relações 
privadas, prevendo uma esfera mínima (reservada) do cidadão: sua 
intimidade, sua liberdade.

Ao longo dos anos, essa acepção liberalista evoluiu, sobretudo a partir do 
segundo pós-guerra, agregando à ideia de laissez faire, laissez passer a 
necessidade de direitos com feição prestacional – o que constitui a próxima 

20 - SARMENTO, Daniel. A 
Ponderação de Interesses na 
Constituição Federal. Lúmen 
Juris. RJ, 2002, p. 57/59.

21 - Art. 1º A República 
Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático 
de Direito e tem como 
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa 
humana;
IV - os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.

22 - Op. et loc cit.
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premissa a ser abordada. Por ora, cumpre frisar a premissa assentada 
na doutrina e jurisprudência pátria sobre a aplicabilidade imediata dos 
direitos fundamentais.

Ingo Wolfgang Sarlet, ao tratar da segurança jurídica, enquanto direito 
fundamental, afirma sua eficácia direta, como sói acontecer com os demais 
direitos fundamentais:

“No princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras 
de direitos fundamentais contido no artigo 5º, parágrafo 1º, e que 
abrange também a maximização da proteção dos direitos fundamentais. 
Com efeito, a indispensável otimização da eficácia e efetividade 
do direito à segurança jurídica (e, portanto, sempre também do 
princípio da segurança jurídica) reclama que se dê ao mesmo a maior 
proteção possível, o que, por seu turno, exige uma proteção também 
contra medidas de caráter retrocessivo, inclusive na acepção aqui 
desenvolvida;” 23

Jorge Miranda24, no volume de sua obra dedicado aos direitos fundamentais, 
ao afirmar sua aplicação imediata, ensina que, a bem da verdade, todas 
as normas constitucionais seriam dotadas de aplicabilidade, vinculando, 
ao menos o comportamento da administração pública para com os 
particulares.

“Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 
garantias são directamente aplicáveis – reza a 1ª parte do art. 18º. Não são 
os únicos, bem como pelo contrário pois, em Constituição normativa, é 
postulado geral que as suas normas são aplicáveis, ou susceptíveis de ser 
aplicadas, directamente nas situações da vida.
Nisto consiste aquilo a que pode chamar-se a revolução coperniciana 
do Direito público europeu das últimas décadas, ligadas à Constituição 
alemã de 1949 (art. 1º, nº 3) e, entre nós, à de 1976. Enquanto que antes 
o exercício dos direitos dependia da sua regulamentação, hoje as normas 
constitucionais adstringem os comportamentos de todos os órgãos e 
agentes do poder e conformam as suas relações com os cidadãos sem 
necessidade de mediatização legislativa.”25

De qualquer sorte, a aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais 
é lugar comum na doutrina pátria, restando investigar-se se os direitos 
sociais, em especial os previstos no art. 7º, são também fundamentais. Essa 
a próxima premissa do presente voto.

23 - A Eficácia do Direito 
Fundamental à Segurança 
Jurídica: dignidade da 
pessoa humana, direitos 
fundamentais e proibição 
de retrocesso social 
no direito brasileiro. 
Disponível em http://www.
direitodoestado.com/revista/
RERE-21-MARCO-2010-INGO-
SARLET.pdf. Acessado em 
18/02/2016. G.n.

24 - Manual de Direito 
Constitucional – Tomo IV – 
Direitos Fundamentais. 3ª ed. 
2000. Coimbra.

25- Op. et loc. cit.
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IV. A jusfundamentalidade dos direitos sociais
 
Acerca da jusfundamentalidade dos direitos previstos no art. 7º da 
Constituição, denominados direitos sociais, mister conferir a lição do 
Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Outra perspectiva histórica situa a evolução dos direitos fundamentais em 
três gerações. A primeira delas abrange os direitos referidos nas Revoluções 
americana e francesa. São os primeiros a ser positivados, daí serem ditos de 
primeira geração.
[...]
Como consequência, uma diferente pletora de direitos ganhou espaço no 
catálogo dos direitos fundamentais – direitos que não mais correspondem 
a uma pretensão de abstenção do Estado, mas que o obrigam a prestações 
positivas. São os direitos de segunda geração, por meio dos quais se 
intenta estabelecer uma liberdade real e igual para todos, mediante a ação 
corretiva dos Poderes públicos. Dizem respeito a assistência social, saúde, 
educação, trabalho, lazer etc.
[...]
Os direitos de segunda geração são chamados de direitos sociais, não 
porque sejam direitos de coletividades, mas por se ligarem a reivindicações 
de justiça social – na maior parte dos casos, esses direitos têm por titulares 
indivíduos singularizados. [...]”26

Logo a seguir, adverte o autor:

“Essa distinção entre gerações dos direitos fundamentais é estabelecida 
apenas com o propósito de situar os diferentes momentos em que esses 
grupos de direitos surgem como reivindicações acolhidas pela ordem jurídica. 
[...] 
A visão dos direitos fundamentais em termos de gerações indica o caráter 
cumulativo da evolução desses direitos no tempo. Não se deve deixar de 
situar todos os direitos num contexto de unidade e indivisibilidade. Cada 
Direito de cada geração interage com os das outras e, nesse processo, dá-se à 
compreensão.”27

E no mesmo sentido, ressaltando a ampla aceitabilidade do viés 
fundamental dos direitos sociais, Ingo Wolfgang Sarlet:

“Embora aparentemente estejamos diante de uma obviedade, o fato 
de existirem segmentos da doutrina, ainda que bem intencionados e 

26 - Curso de Direito 
Constitucional – São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 223/224. 
Destaques acrescentados.

27 - Op. et loc cit. G.n.
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mesmo amparados em argumentos de relevo, que estejam negando a 
condição de autênticos direitos fundamentais dos direitos sociais (existe 
até quem negue a própria existência de direitos sociais!) torna oportuna 
a lembrança de que ao se tratar de direitos fundamentais na Constituição 
não há como abrir mão de uma perspectiva dogmático-jurídica (mas não 
necessariamente formal-positivista) da abordagem, reafirmando-se, de 
tal sorte, a necessidade de uma leitura constitucionalmente adequada 
da própria fundamentação (inclusive filosófica) tanto da assim designada 
fundamentalidade quanto do próprio conteúdo dos direitos sociais.”28

 
Observe-se o conteúdo do parágrafo primeiro do artigo 5º da Constituição 
da República.

“§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ao comentar o dispositivo afirma: “O 
texto se refere aos direitos fundamentais em geral, não se restringindo 
apenas aos direitos individuais.”29

E, afirmando a identidade de pensamento de Flávia Piovesan e Ingo 
Wolfgang Sarlet, arremata: 

“Essas circunstâncias levam a doutrina a entrever no art. 5º, ª 1º, da 
Constituição Federal uma norma-princípio, estabelecendo uma ordem de 
otimização, uma determinação para que se confira a maior eficácia possível 
aos direitos fundamentais. O princípio em tela valeria como indicador de 
aplicabilidade imediata da norma constitucional, devendo-se presumir a 
sua perfeição, quando possível.”30

V. Normas constitucionais em jogo

Pois bem. Devidamente expostas as premissas, passo a analisar as normas 
constitucionais incidentes no caso concreto.

Art. 39 [...]
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado 
e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente 

28 - http://www.stf.
jus.br/arquivo/cms/
processoAudienciaPublica
Saude/anexo/artigo_Ingo_
DF_sociais_PETROPOLIS_
final_01_09_08.pdf. Acessado 
em 15/02/2016. Destaques 
acrescentados.

29 - Op. cit., p. 241. G.n.

30 - Op. cit., p. 243.
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por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 
da aposentadoria;

A norma que se extrai do inciso VIII do artigo 7º da Carta é o direito fundamental 
ao décimo terceiro salário, também conhecido como gratificação natalina ou 
abono de natal. E, nessa qualidade, aplicável direta e imediatamente a todos 
os trabalhadores, aos aposentados, agentes públicos em geral (incluídos os 
membros de poder e os detentores de mandato eletivo).

Segundo Diógenes Gasparini, agente público seria categoria que engloba 
“todas as pessoas físicas que sob qualquer liame jurídico e algumas vezes 
sem ele prestam serviços à Administração Pública ou realizam atividades 
que estão sob sua responsabilidade.”31

Marçal Justen Filho, por sua vez, afirma que “agente público é toda pessoa 
física que atua como órgão estatal, produzindo ou manifestando a vontade 
do Estado.”32

Hely Lopes Meirelles divide os agentes públicos em agentes políticos, 
agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes 
credenciados.33 E inclui na categoria agentes políticos os membros do 
poder judiciário, do ministério público e dos tribunais de contas34.

Conforme demonstrado, cada autor forja a classificação que lhe parece 
mais adequada e promove o enquadramento dos agentes públicos (em 
sentido amplo) nas respectivas subdivisões.

De todo modo, se utilizarmos a classificação de Hely Lopes Meirelles, teremos 
que aplicar aos membros do Ministério Público, da Magistratura e das Cortes 
de Contas as mesmas disposições pertinentes aos agentes políticos. O próprio 
parágrafo 4º do art. 39 coloca-os na mesma situação para fins de recebimento 
de subsídio em parcela única, vedados quaisquer acréscimos pecuniários.

Assim sendo, a prevalecer o raciocínio que os agentes políticos – sendo 
remunerados exclusivamente por subsídio – não fazem jus ao décimo 
terceiro salário (direito fundamental), idêntica solução deverá ser adotada 

31 - Direito Administrativo. 
11ª ed. SP: Saraiva, p.139.

32 - Curso de Direito 
Administrativo. Saraiva. 2005. 
p. 566.

33 - Direito Administrativo 
Brasileiro. 33ª ed. SP: 
Malheiros, p. 75.

34 - Op. cit., p. 78.
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para os magistrados, membros do Ministério Público e das Cortes de Contas. 
Claro que, na maioria esmagadora dos casos, há lei específica prevendo o 
pagamento. Por outro lado, poder-se-ia dizer, então, que nova lei poderia 
retirar o benefício (décimo terceiro) de tais categorias (magistrados, membros 
do MP e das Cortes de Contas), uma vez que a Carta Magna não asseguraria 
esse direito. 

Não me parece a solução adequada à luz da Constituição da República – 
epicentro do sistema jurídico pátrio.

Na linha do até aqui exposto, o décimo terceiro salário é direito 
fundamental, e, como tal, tem eficácia imediata e direta, especialmente nas 
relações mantidas com o poder público.

O Poder Constituinte Derivado, inclusive, foi redundante no parágrafo terceiro 
do artigo 39, ao explicitar a aplicação do direito fundamental ao décimo 
terceiro salário aos servidores públicos em geral, com o advento da EC nº 
19/1998, uma vez que o inciso VIII do art. 7º seria imediatamente aplicável.

Nessa toada, harmonizando-se os dispositivos em comento – art. 39, 
§§ 3º e 4º com art. 7º, VIII – em homenagem ao princípio da unidade da 
Constituição, temos que os membros de poder, os detentores de mandato 
eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais 
serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, 
vedados acréscimos de qualquer natureza, obedecido, em qualquer caso, 
o teto constitucional (art. 39, § 4º), sendo-lhes aplicável (seja em razão 
do disposto no art. 39, § 3º, seja em virtude da incidência imediata dos 
direitos fundamentais) o direito ao décimo terceiro salário (art. 7º, VIII).

Tal solução maximiza o direito fundamental (social – de 2ª geração) ao décimo 
terceiro, sem macular o dispositivo pertinente ao subsídio, uma vez que a 
exigência de parcela única e as vedações a acréscimos, em primeiro lugar 
não exclui outras parcelas de caráter indenizatório, conforme jurisprudência35. 
Em segundo lugar, o essencial é que tal vedação é mensal, ou seja, acerca da 
remuneração global paga mensalmente, como é tradição no Brasil, onde a 
praxe é o salário mensal. Sendo assim, a preocupação do constituinte derivado 
era acabar com a fórmula tradicional de cálculo dos estipêndios de algumas 
categorias no serviço público (incluindo mandatários), segundo a qual havia 
um vencimento básico e inúmeros benefícios em cascata, incidentes uns sobre 
os outros, o que dificultava muito a aplicação de um teto, bem como gerava 
situações disformes. Por isso adotada a fórmula do subsídio em parcela única.

35 -  Confira-se notícia em 
informativo de jurisprudência 
do STF (722):
“Em divergência, o Ministro 
Teori Zavascki julgou o pleito 
improcedente. Reconheceu 
a Resolução 133/2011 do 
CNJ como ato normativo 
primário, de âmbito de 
competência constitucional 
do CNJ. Registrou que, 
ao estender o auxílio-
alimentação à magistratura, 
o CNJ teria exercido atividade 
eminentemente administrativa. 
Ressaltou que o STF teria 
declarado a compatibilidade 
do art. 65 da Loman com a 
Constituição de 1988, a encerrar 
rol taxativo de vantagens, 
sem importar se de natureza 
indenizatória ou não. Salientou 
que, entretanto, o tema exigiria 
reflexão em face da alteração 
trazida pela EC 19/98 no regime 
remuneratório da magistratura. 
Considerou que, a partir da 
mencionada emenda, fora 
instituída remuneração por 
subsídio fixado em parcela 
única, e que o art. 65 da Loman 
seria com ela incompatível. 
Pontuou que, não mais 
subsistente esse dispositivo, 
porque contrário à nova ordem 
constitucional, seria possível 
ao CNJ editar resoluções, 
como fizera anteriormente, 
sobre teto remuneratório e 
subsídios da magistratura. 
Entendeu que a paridade de 
regimes entre magistratura 
e Ministério Público poderia 
ser deduzida diretamente da 
Constituição e, por isso, não 
haveria vício nas resoluções 
impugnadas. No que se 
refere ao reconhecimento do 
direito ao auxílio-alimentação, 
afirmou que as normas 
questionadas não teriam 
natureza constitutiva, mas 
declarativa. Destacou o caráter 
indenizatório dessa verba, 
a qual seria reconhecida 
à universalidade dos 
trabalhadores e atribuída a 
todos os servidores. Assim, em 
face do devido tratamento 
simétrico, concluiu que o 
auxílio-alimentação deveria 
ser estendido aos integrantes 
da magistratura. Após o voto 
do Ministro Teori Zavascki, o 
julgamento foi suspenso. ADI 
4822/PE, rel. Min. Marco Aurélio, 
2.10.2013. (ADI-4822)”.
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O décimo terceiro preserva a lógica do limite mensal do subsídio, apenas 
prevendo o pagamento – tal qual devido a todos os trabalhadores em geral 
– de um décimo terceiro subsídio, não obstante o ano contar com 12 meses.

Outro viés – igualmente concretizador dos direitos fundamentais – seria o 
de que a função de prefeito (ou qualquer magistrado e demais membros 
de poder), por mais nobre que seja, por mais espírito público envolvido, é 
um labor e, como tal, deve ser remunerado. 

A preocupação – extremamente louvável – do constituinte derivado em 
assegurar a moralidade, pondo fim a privilégios, se, por um lado, inspira 
a busca por um regime aproximado do regime privado (tradicionalmente 
avesso a privilégios), por outro lado não poderia conduzir a regime pior. 
Ou seja, não seria razoável (nem proporcional – para quem divide os 
princípios36) negar aplicação de direito fundamental a prefeitos (tampouco 
aos demais membros de poder e detentores de mandato eletivo).

Destarte, posiciono-me EM DESACORDO com corpo instrutivo e com o 
Ministério Público Especial.

VOTO:

I - pela REGULARIDADE das contas dos ordenadores de despesas da 
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo no exercício de 2010, Srs. Heródoto 
Bento de Mello e  Demerval Barboza Moreira Neto, com fulcro no art. 20, I, 
c/c 21 da Lei Complementar nº 63/90, dando-lhes quitação plena;

II - pela REGULARIDADE das contas do responsável pela Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo no exercício de 2010, Sr. Gustavo 
Barroso Pinheiro de Medeiros, com fulcro no art. 20, I, c/c 21 da Lei 
Complementar nº 63/90, dando-lhe quitação plena.

36 - Vg. Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes.
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