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A publicação desta edição da REVISTA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO marca também 
o encerramento do meu segundo mandato na Presidência 
desta Casa. Ao fazer um balanço dos últimos quatro anos em 
que tive a honra de administrar o TCE-RJ, posso dizer, com 
grande satisfação e orgulho, que conseguimos devolver o 
Tribunal ao patamar que lhe cabe no sistema nacional de 
contas. Hoje, somos um tribunal eminentemente técnico e 
respeitado pela sociedade.

Os avanços internos também foram consideráveis: aumento 
da produtividade, realização de concurso público, início da 
implantação do processo eletrônico e de uma política de 
gestão de pessoas. Olhando para trás, temos a consciência de 
que grande parte dos projetos foi realizada. E pretendemos 
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EDITORIAL
avançar mais. Reeleito por meus pares para um novo biênio 
na Presidência, que ora se inicia, estou convicto de que, ao 
fim de 2015, não trabalharemos mais com papel nesta Corte. 

Quando assumimos a Presidência, também tínhamos por 
objetivo dar ao nosso servidor estímulo e confiança para 
que, em seu campo de trabalho, conseguisse obter maior 
produtividade e, em decorrência disso, conquistasse a tão 
sonhada satisfação profissional. Temos certeza de que 
estamos no caminho certo. Trabalhamos bastante nesse 
sentido. O TCE-RJ se tornou ágil, moderno, transparente, 
e busca constantemente a comunicação com a sociedade, 
que é a nossa grande parceira. 

Com relação a esta REVISTA, conforme compromisso 
assumido desde o primeiro número, temos enorme 
satisfação de trazer aos nossos leitores textos de renomados 
colaboradores sobre temas variados e atualíssimos. A cada 
edição produzida procuramos levar o que há de melhor a 
quem acompanha nossa REVISTA – e esta será sempre a 
meta principal. Os ilustres Conselheiros desta Casa, por sua 
vez, deixam estampados em nossas páginas exemplos do 
brilhante trabalho que fazem com suas equipes. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a confiança 
que cada um dos Conselheiros depositou em mim. 
Nossa administração estará sempre voltada para o 
engrandecimento desta Casa. 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR
Presidente 





DOUTRINA
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O regime  
constitucional
dos Tribunais de 
Contas

Carlos Ayres Britto
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1. A NATURAL DIVERSIDADE DE 
INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 
JURÍDICOS

Sempre que participo de um ritual católico (embora seja verdade que 
não participo sempre), nunca deixo de rezar o “Pai Nosso”. E é de longa 
data que verifico ser o substantivo feminino “tentação”, ali, encarado 
como um pedaço de mau caminho. Um afasta de mim esse cálice, 
pois é isso que deduzo do trecho “não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal, amém”. Entretanto, eu me remeto para Epicuro 
(341/270 a.C.), na Grécia Antiga, e vou identificar sobre o mesmo tema 
(a tentação) um juízo de valor diametralmente diferenciado, porquanto 
expresso neste aconselhamento: “quando a tentação chegar, ceda logo, 
antes que ela vá embora”. 

Trago à baila esta comparação prosaica para lembrar o fato de que, 
nos domínios da ciência jurídica, os mesmos dispositivos-objeto se 
prestam a interpretações diferentes e até mesmo contrárias. Tal como 
se dá com o Evangelho de Cristo, a suscitar nos evangelistas posturas 
interpretativas descoincidentes. Com o que já antecipo minhas escusas 
pela discrepância de entendimento entre o que já se escreveu (e bem) 
sobre os Tribunais de Contas e as breves notas que, nesta exposição, 
levam a minha assinatura.

Como de remansoso conhecimento, a lei em sentido material quer 
valer para todas as ações a que se refere e por isso é que se dota do 
atributo da generalidade. Quer valer para todos os sujeitos a quem se 
destina e por esse motivo se confere a característica da impessoalidade. 
Quer valer para sempre (enquanto não for revogada, lógico) e daí o seu 
traço ontológico da abstratividade. Ora, querendo-se assim genérica, 
impessoal e abstrata, é dizer, querendo-se válida para tudo, para todos 
e para sempre, a lei não tem como fugir do discurso esquemático 
ou clicherizador da realidade; que é um discurso eminentemente 
simplista, reducionista. Do que decorre ter que pagar um preço por 
essa linguagem-rótulo e o preço que a lei paga por incidir nesse tipo 
de comunicação verbal contracta é a abertura dos seus flancos para o 
dissenso interpretativo. 

CARLOS AyRES BRITTO
Professor de Direito 
Constitucional da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal de Sergipe 
(UFS). Doutor em Direito 
Constitucional pela PUC/
SP. Advogado e Consultor 
Jurídico. 
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2. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
ENQUANTO ÓRGÃO NÃO INTEGRANTE 
DO CONGRESSO NACIONAL

Feita a ressalva, começo por dizer que o Tribunal de Contas da União não 
é órgão do Congresso Nacional, não é órgão do Poder Legislativo. Quem 
assim me autoriza a falar é a Constituição Federal, com todas as letras do 
seu art. 44, litteris: “O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. Logo, o 
Parlamento brasileiro não se compõe do Tribunal de Contas da União. Da 
sua estrutura orgânica ou formal deixa de fazer parte a Corte Federal de 
Contas e o mesmo é de se dizer para a dualidade Poder Legislativo/Tribunal 
de Contas, no âmbito das demais pessoas estatais de base territorial e 
natureza federada.

Não que a função de julgamento de contas seja desconhecida das Casas 
Legislativas1. Mas é que os julgamentos legislativos se dão por um critério 
subjetivo de conveniência e oportunidade, critério, esse, que é forma 
discricionária de avaliar fatos e pessoas. Ao contrário, pois, dos julgamentos 
a cargo dos Tribunais de Contas, que só podem obedecer a parâmetros de 
ordem técnico-jurídica; isto é, parâmetros de subsunção de fatos e pessoas 
à objetividade das normas constitucionais e legais.

A referência organizativo-operacional que a Lei Maior erige para os Tribunais 
de Contas não reside no Poder Legislativo, mas no Poder Judiciário. Esta a razão 
pela qual o art. 73 da Carta de Outubro confere ao Tribunal de Contas da União, 
“no que couber”, as mesmas atribuições que o art. 96 outorga aos tribunais 
judiciários. Devendo-se entender o fraseado “no que couber” como equivalente 
semântico da locução mutatis mutandis; ou seja, respeitadas as peculiaridades 
de organização e funcionamento das duas categorias de instituições públicas 
(a categoria do Tribunal de Contas da União e a categoria dos órgãos que a Lei 
Maior da República eleva à dignidade de um tribunal judiciário).

Mas não se esgota nas atribuições dos tribunais judiciários o parâmetro 
que a Lei das Leis estabelece para o Tribunal de Contas da União, mutatis 
mutandis. É que os ministros do Superior Tribunal de Justiça também 
comparecem como referencial (em igualdade de condições, averbe-se) 
para “garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens” 
dos ministros do TCU, tudo conforme os expressos dizeres do ξ 3° do art. 
Constitucional de n° 732.

1 A Constituição de 1988 
deixa claro que é da 
competência exclusiva do 
Congresso Nacional “julgar 
anualmente as contas 
prestadas pelo Presidente 
da República e apreciar os 
relatórios sobre a execução 
dos planos de governo” 
(inciso X do art. 49).

2 De lembrar que as 
disposições constitucionais 
sobre o Tribunal de Contas 
da União se reproduzem 
nas Constituições e Leis 
Orgânicas dos Estados-
membros, do Distrito 
Federal e dos Municípios, 
respectivamente, por 
expresso desígnio da própria 
Lei Maior do País. Confira-
se: “Art. 75. As normas 
estabelecidas nesta seção 
aplicam-se, no que couber, 
à organização, composição 
e fiscalização dos Tribunais 
de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal, bem como 
dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios”.
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3. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
COMO INSTITUIÇÃO NÃO SUBALTERNA
AO CONGRESSO NACIONAL

Diga-se mais: além de não ser órgão do Poder Legislativo, o Tribunal de 
Contas da União não é órgão auxiliar do Parlamento Nacional, naquele 
sentido de inferioridade hierárquica ou subalternidade funcional. Como 
salta à evidência, é preciso medir com a trena da Constituição a estatura 
de certos órgãos públicos para se saber até que ponto eles se põem como 
instituições autônomas e o fato é que o TCU desfruta desse altaneiro 
status normativo da autonomia. Donde o acréscimo de idéia que estou 
a fazer: quando a Constituição diz que o Congresso Nacional exercerá o 
controle externo “com o auxílio do Tribunal de Contas da União” (art. 71), 
tenho como certo que está a falar de “auxílio” do mesmo modo como a 
Constituição fala do Ministério Público perante o Poder Judiciário. Quero 
dizer: não se pode exercer a jurisdição senão com a participação do 
Ministério Público. Senão com a obrigatória participação ou o compulsório 
auxílio do Ministério Público. Uma só função (a jurisdicional), com dois 
diferenciados órgãos a servi-la. Sem que se possa falar de superioridade 
de um perante o outro.

As proposições se encaixam. Não sendo órgão do Poder Legislativo, 
nenhum Tribunal de Contas opera no campo da subalterna auxiliaridade. 
Tanto assim que parte das competências que a Magna Lei confere ao 
Tribunal de Contas da União nem passa pelo crivo do Congresso Nacional 
ou de qualquer das Casas Legislativas Federais (bastando citar os incisos 
III, VI e IX do art. 71). O TCU se posta é como órgão da pessoa jurídica 
União, diretamente, sem pertencer a nenhum dos três Poderes Federais. 
Exatamente como sucede com o Ministério Público, na legenda do art. 128 
da Constituição, incisos I e II.

Toda essa comparação com o Ministério Público é, deveras, apropriada. 
Assim como não se pode exercer a jurisdição com o descarte do “Parquet”, 
também é inconcebível o exercício da função estatal de controle externo 
sem o necessário concurso ou o contributo obrigatório dos Tribunais 
de Contas. Mas esse tipo de auxiliaridade nada tem de subalternidade 
operacional, vale a repetição do juízo. Traduz a coparticipação inafastável 
de um dado Tribunal de Contas no exercício da atuação controladora 
externa que é própria de cada Poder Legislativo, no interior da respectiva 
pessoa estatal-federada. 
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O que se precisa entender é muito simples. No âmbito da função legislativa, 
que é a função mais típica do Parlamento ou a função que empresta seu 
nome ao Poder que dela se encarrega, o prestígio que a Lei Maior confere 
ao Parlamento mesmo é o maior possível: ele é quem dá a última palavra 
a respeito de todo e qualquer ato legislativo. Mas não é assim que ocorre 
no círculo da função de controle externo, pois algumas atividades de 
controle nascem e morrem do lado de fora das Casas Legislativas. A partir 
da consideração de que as próprias unidades administrativas do Poder 
Legislativo Federal são fiscalizadas é pelo Tribunal de Contas da União (inciso 
IV do art. 71 da CF). Como poderia, então, o Poder administrativamente 
fiscalizado sobrepairar sobre o órgão fiscalizante?

Se bem observar o analista jurídico, o Congresso Nacional, em matéria de 
controle externo, ficou adstrito ao exercício das seguintes competências 
constitucionais: a) “julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente 
da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo”; b) “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer das suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta” 
(incisos IX e X do art. 49 da CF). Do lado de fora restaram, então, contas, 
relatórios e atos que não têm a protagonizá-los o Poder Executivo, quer por 
modo direto, quer indireto, exatamente porque a respectiva competência 
controladora cai sob a alçada do Tribunal de Contas da União (TCU). Não 
do Congresso Nacional, propriamente.

Mas é de todo óbvio que o Parlamento Federal, agindo por si ou por qualquer 
de suas Casas ou ainda por comissão específica, é de todo óbvio que ele não 
fica impedido de sindicar sobre as unidades administrativas, agentes públicos 
e até pessoas privadas que atuem externamente ao Poder Executivo. Só que, 
nestas suposições, tem que recorrer aos préstimos do TCU para saber: a) da 
legalidade de despesas e receitas públicas; b) da regularidade de contas, sob 
os aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial, contábil e operacional. 
Logo, tem que usar o TCU como ponte e para isso é que a Magna Lei fez 
embutir nas competências desse órgão (o TCU): 

“realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 
entidades referidas no inciso II.” (art. 71, inciso IV, sem grafia negritada)

De todos esses aspectos do controle externo, dois preponderam nitidamente:
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I - a verificação da compatibilidade da receita e da despesa com a lei 
orçamentária, por ser a lei orçamentária, no cotidiano da Administração 
Pública, o mais importante dos diplomas normativos infraconstitucionais. 
Tanto assim que o art. 85 do Texto Magno, inciso VI, categoriza como crime 
de responsabilidade os atentados contra ela; 
II - a gestão propriamente operacional da “res publica”, por ser o controle 
operacional aquele que busca saber até que ponto os atos de aplicação 
administrativa da lei homenagearam os princípios constitucionais da 
impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e mais os princípios da 
economicidade, igualdade (que não se confunde com a impessoalidade) 
e eficácia3.

4. A INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE 
O TCU E O CONGRESSO NACIONAL

Por este modo de ver as coisas, avulta a indispensabilidade ou a rigorosa 
essencialidade da função tribunalícia de contas. De uma parte, não é a Corte 
Federal de Contas um órgão ou instituição que se acantone na intimidade 
estrutural do Congresso Nacional. De outra banda, não opera essa mesma 
Corte de Contas como órgão meramente auxiliar do Congresso Nacional. 
Sua atuação jurídica se dá a latere do Congresso, junto dele, mas não do 
lado de dentro.

Em rigor de exame teórico ou apreciação dogmática, Poder Legislativo e 
Tribunal de Contas são instituições que estão no mesmo barco, em tema de 
controle externo, mas sob garantia de independência e imposição de harmonia 
recíproca. Independência, pelo desfrute de competências constitucionais 
que se não confundem (o que é de um não é do outro, pois dizer o contrário 
seria tornar inócua a própria explicitação enumerativa que faz a Constituição 
para cada qual dos dois órgãos públicos). Harmonia, pelo fim comum de 
atuação no campo do controle externo, que é um tipo contábil, financeiro, 
orçamentário, operacional e patrimonial de controle sobre todas as pessoas 
estatais-federadas e respectivos agentes, ou sobre quem lhes faça as vezes4.

Tudo fica mais claro quando se faz a distinção entre competências 
e função. A função de que nos ocupamos é a mesma, pois outra não é 
senão o controle externo. As competências, no entanto, descoincidem. 
As do Congresso Nacional estão arroladas nos incisos IX e X do art. 49 
da Constituição, enquanto as do TCU são as que desfilam pela comprida 
passarela do art. 71 da mesma Carta Magna. Valendo anotar que parte 

3 É velando pela observância 
do princípio da moralidade que 
os Tribunais de Contas se põem 
a serviço do mais expressivo 
conteúdo desse princípio, que 
é a probidade administrativa. 
Cujo desrespeito é também 
tipificador do crime de 
responsabilidade (inciso V 
do art. 85 da CF) e ensejador 
das seguintes sanções: “(...) 
suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível” (ξ 5° 
do art. 37 da mesma Carta 
Federal).
 
4  Convindo asseverar que o 
controle operacional diz com 
a exigência que faz o art. 37 da 
Magna Carta Federal quanto 
ao modo de se aplicar a lei, 
administrativamente, que é 
um modo inafastavelmente 
impessoal, moral, público 
e eficiente. Os Tribunais 
de Contas fazem esse 
tipo de julgamento é e 
assim que eles se tornam 
órgãos especialmente 
habilitados pela Constituição 
para o impedimento da 
desadministração. Tornando-se, 
além do que, muito mais que 
simples órgãos de aplicação 
da lei para se transformar 
em órgãos de aplicação do 
Direito, pois o certo é que o 
artigo constitucional em causa 
estabeleceu para o Direito 
Positivo um tamanho maior 
do que o da lei (visto ser o 
princípio da legalidade um 
necessário ponto de partida 
para a Administração, mas não 
um ponto de chegada).
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dessas competências a Corte Federal de Contas desempenha como forma 
de auxílio ao Congresso Nacional, enquanto a outra parte sequer é exercida 
sob esse regime de obrigatória atuação conjugada.

Se, por um lado, há uma zona de interseção operacional (o TCU a lavrar 
em seara preparatória da atuação congressual, como sucede no nível 
das contas anualmente prestadas pelo Presidente da República), de 
outra parte esse campo de labor conjunto deixa de existir; quer dizer: o 
TCU não faz plantio para outro colher, pois se coloca ao mesmo tempo 
na linha de largada e na linha de chegada dos respectivos processos 
(verbi gratia, o julgamento das contas dos próprios deputados federais 
e senadores da República, na condição de administradores públicos).

5. A DISTINÇÃO ENTRE FUNÇÃO E 
COMPETÊNCIAS

Realmente, nem toda função de controle externo, a cargo do TCU, é 
compulsoriamente partilhada com o Congresso Nacional. Além disso, 
é preciso conceituar função e competência como coisas distintas, pois 
a função é uma só e as competências é que são múltiplas. A função 
é unicamente a de controle externo e tudo o mais já se traduz em 
competências, a saber: competência opinativa, competência judicante, 
competência consultiva e informativa, competência sancionadora, 
competência corretiva, etc.

Primeiro, lógico, vem a função, que é a atividade típica de um órgão. 
Atividade que põe o órgão em movimento e que é a própria justificativa 
imediata desse órgão (atividade-fim, portanto). Depois é que vêm as 
competências, que são poderes instrumentais àquela função. Meios para 
o alcance de uma específica finalidade.

Necessário é reconhecer, porém, que a Lei Maior, ora habilita um só órgão 
público para o exercício de mais de uma função essencial do Estado, ora 
coloca uma só função essencial do Estado aos cuidados de mais de um 
órgão. A jurisdição, por exemplo, é titularizada pelo Poder Judiciário, mas 
dela participa o Ministério Público (definido constitucionalmente como 
“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado”, na 
legenda do art. 127, caput, parte inicial). Já o Poder Legislativo, esse é 
o órgão que exerce a função de legislar e a do controle externo. Aqui, 
nem sempre dando a palavra final. Ali, sempre.
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Mas a dualidade função/competência ainda faz subir ao palco da 
especulação teórica o tema das atribuições, pois é verdade que o art. 
73 da Constituição emprega tal substantivo. E o faz para igualar o TCU 
aos tribunais judiciários, sob a cláusula da mencionada expressão 
“no que couber”. Não sendo difícil compreender que tais atribuições 
tomam o sentido técnico de prerrogativas; isto é, situações jurídicas 
ativas que envolucram o exercício das precitadas competências. Na 
perspectiva, óbvio, do empírico desembaraço de cada uma delas.

Dizendo a mesma coisa com outras palavras, as atribuições do TCU 
são prerrogativas e, como tais, implicam o desfrute de condições 
especialmente propiciadoras do melhor desempenho possível das 
competências que a ele, TCU, foram constitucionalmente adjudicadas. 
Já as prerrogativas outorgadas aos Ministros de Contas (não 
exatamente ao TCU), conservam elas a significação técnica de situação 
jurídica ativa, mas no que tange ao exercício altivo do cargo. Não às 
competências do órgão em si. 

6. OS TRIBUNAIS DE CONTAS ENQUANTO 
ÓRGÃOS NÃO EXERCENTES DA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL DO ESTADO

Com esta separação conceitual, fica evidenciado que os Tribunais de 
Contas não exercem a chamada função jurisdicional do Estado. A função 
jurisdicional do Estado é exclusiva do Poder Judiciário e é por isso que as 
Cortes de Contas: a) não fazem parte da relação dos órgãos componenciais 
desse Poder (o Judiciário), como se vê da simples leitura do art. 92 da Lex 
Legum; b) também não se integram no rol das instituições que foram 
categorizadas como instituições essenciais a tal função (a jurisdicional), a 
partir do art. 127 do mesmo Código Político de 1988.

Note-se que os julgamentos a cargo dos Tribunais de Contas não se 
caracterizam pelo seu impulso externo ou non-ex-officio. Deles não 
participam advogados, necessariamente, porque a indispensabilidade 
dessa participação apenas se dá no nível do processo judiciário (art. 
133 da CF). Inexiste a figura dos “litigantes” a que se refere o inciso LV 
do art. 5° da Constituição. E o “devido processo legal” que os informa 
somente ganha os contornos de um devido processo legal (ou seja, 
com as vestes do contraditório e da ampla defesa), se alguém passa à 
condição de sujeito passivo ou acusado, propriamente5.

5 Para tanto é que a Magna 
Carta vai além da garantia 
“aos litigantes” para estender 
sua malha protetora “aos 
acusados em geral”. Mesmo 
que tais acusados estejam a 
responder por ilícitos apurados 
em processo não judicial e 
não administrativo, tais como 
os processos levados a efeito 
pelas comissões parlamentares 
de inquérito e os processos de 
contas. 
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Algumas características da jurisdição, no entanto, permeiam os julgamentos 
a cargo dos Tribunais de Contas. Primeiramente, porque os TCs julgam sob 
critério exclusivamente objetivo ou da própria técnica jurídica (subsunção 
de fatos e pessoas à objetividade das normas constitucionais e legais). 
Segundamente, porque o fazem com a força ou a irretratabilidade que 
é própria das decisões judiciais com trânsito em julgado. Isto, quanto ao 
mérito das avaliações que as Cortes de Contas fazem incidir sobre a gestão 
financeira, orçamentária, patrimonial, contábil e operacional do Poder 
Público. Não, porém, quanto aos direitos propriamente subjetivos dos 
agentes estatais e das demais pessoas envolvidas em processos de contas, 
porque, aí, prevalece a norma constitucional que submete à competência 
judicante do Supremo Tribunal Federal a impetração de habeas corpus, 
mandado de segurança e habeas data contra atos do TCU (art. 102, inciso 
I, alínea d). Por extensão, caem sob a competência dos Tribunais de Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal, conforme a situação, o processo e o 
julgamento dessas mesmas ações constitucionais contra atos dos demais 
Tribunais de Contas6.

Neste lanço, é de se enfatizar que o Magno Texto Federal não falou de atos 
do presidente do TCU. Falou de atos da própria Corte de Contas, enquanto 
pressupostos de ajuizamento dos citados remédios heróicos. Remédios 
que têm por objeto, como sabido, a tutela de direitos subjetivos ou 
direitos referidos a alguém em particular. E em se tratando de direito não 
amparado por habeas corpus nem por habeas data, mas também privados 
dos  atributos da certeza e liquidez, resta patente que sua defesa em juízo 
pode se dar por ação ordinária.

Em síntese, pode-se dizer que a jurisdição é atividade-fim do Poder Judiciário, 
porque, no âmbito desse Poder, julgar é tudo. Ele existe para prestar a 
jurisdição estatal e para isso é que é forrado de competências. Não assim 
com os Tribunais de Contas, que fazem do julgamento um dos muitos meios 
ou das muitas competências para servir à atividade-fim do controle externo.

7. NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Por outro aspecto, ajunte-se que nenhum Tribunal de Contas é tribunal 
singelamente administrativo (ao contrário do que se tem afirmado, 
amiudadamente). Não pode ser um tribunal tão somente administrativo 
um órgão cujo regime jurídico é centralmente constitucional. É dizer: os 

6 Deixa-se de citar o inciso 
XXXV da Constituição como 
garantia de acesso ao Poder 
Judiciário para impedir lesão ou 
ameaça a direito, porque, nessa 
passagem, a Lei Maior dirige o 
seu comando proibitivo é para 
o autor de qualquer dos atos 
do art. 59, caput (emendas, 
leis complementares, leis 
ordinárias, etc.). Não para ela 
mesma.
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Tribunais de Contas têm quase todo o seu arcabouço normativo montado 
pelo próprio Poder Constituinte. Assim no plano da sua função, como 
respeitantemente às suas competências e atribuições e ainda quanto ao 
regime jurídico dos agentes que o formam.

Com efeito, o recorte jurídico-positivo das Casas de Contas é nuclearmente 
feito nas pranchetas da Constituição. Foi o legislador de primeiríssimo 
escalão quem estruturou e funcionalizou todos eles (os Tribunais de 
Contas), prescindindo das achegas da lei menor. É só abrir os olhos sobre 
os 6 artigos e os 40 dispositivos que a Lei das Leis reservou às Cortes de 
Contas (para citar apenas a seção de n° IX do capítulo atinente ao Poder 
Legislativo) para se perceber que somente em uma oportunidade é que 
existe menção à lei infraconstitucional. Menção que é feita em matéria 
de aplicação de sanções (inciso VIII do art. 71), porque, em tudo o mais, o 
Código Supremo fez questão de semear no campo da eficácia plena e da 
aplicabilidade imediata.

Ora, como afirma o jurisconsulto português José Joaquim Gomes 
Canotilho, “a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político”. E 
é  claro que o fenômeno político, nesta formulação conceitual, está a se 
referir à política enquanto atividade de máxima abrangência coletiva. A 
que se reporta às relações entre órgãos de governo e entre governantes 
e governados, que são as relações jurídicas primárias por excelência. E 
por que primárias por excelência, tais relações implicam o manejo de 
poderes, deveres e direitos que têm na Constituição Positiva a sua fonte 
primaz de normatização.

Esse o locus jurídico-positivo de nascimento e movimentação dos Tribunais 
de Contas, a lhes conferir dimensão antes de tudo política. A natureza 
administrativa lhes advém num segundo momento lógico, já por efeito das 
leis infraconstitucionais; pois o certo é que a atividade administrativa está 
para a lei assim como a atividade governamental está para a Constituição. 
Daí a própria Lex Maxima, pela cabeça do seu art. 18, categorizar como 
de natureza ambivalentemente política e administrativa as pessoas 
constitutivas das quatro ordens estatais federadas do Brasil.

Não é do portentoso (e inesquecível) Miguel de Seabra Fagundes a 
lapidar definição de que “administrar é aplicar a lei de ofício”? Mostrando, 
com isso, o vínculo operacional imediato entre administrar e a lei 
infraconstitucional? A Administração, portanto, a operar debaixo da lei, 
por ser a lei o seu estatuto jurídico próprio? Mas o governo, os órgãos de 



19

governo, os órgãos de estatura política têm o seu diploma jurídico próprio 
é na Constituição, e não na lei. A lei dá imediata seqüência à Constituição, 
retoma a materialidade desse ou daquele dispositivo constitucional, porém 
as linhas mestras dos órgãos públicos de existência necessária ressaem é 
do Magno Texto, diretamente7.

Daqui se infere que as Casas de Contas se constituem em tribunais de 
tomo político e administrativo a um só tempo. Político, nos termos da 
Constituição; administrativo, nos termos da lei. Tal como se dá com a 
natureza jurídica de toda pessoa estatal federada, nesta precisa dicção 
constitucional: “A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição” 
(art. 18, caput). E salta à razão que se os Tribunais de Contas não 
ostentassem dimensão política não ficariam habilitados a julgar as 
contas dos administradores e fiscalizar as unidades administrativas de 
qualquer dos três Poderes estatais, nos termos da regra insculpida no 
inciso IV do art. 71 da Carta de Outubro (salvante as contas anualmente 
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo). Sequer receberiam o nome 
de “Tribunais” e nunca teriam em órgãos e agentes judiciários de proa 
o seu referencial organizativo-operacional.

Esse o pano de fundo para uma proposição complementar: a 
proposição de que os processos instaurados pelos Tribunais de 
Contas têm sua própria ontologia. São processos de contas, e não 
processos parlamentares, nem judiciais, nem administrativos. Que 
não sejam processos parlamentares nem judiciais, já ficou anotado 
e até justificado (relembrando, apenas, que os Parlamentos decidem 
por critério de oportunidade e conveniência). Que também não sejam 
processos administrativos, basta evidenciar que as Instituições de 
Contas não julgam da própria atividade (quem assim procede são os 
órgãos administrativos), mas da atividade de outros órgãos, outros 
agentes públicos, outras pessoas, enfim. Sua atuação é consequência 
de uma precedente atuação (a administrativa), e não um proceder 
originário. E seu operar institucional não é propriamente um tirar 
competências da lei para agir, mas ver se quem tirou competências da 
lei para agir estava autorizado a fazê-lo e em que medida8. 

7 O arrimo conceitual que se 
busca em Seabra Fagundes 
não obscurece o fato de 
que, por força do art. 37 da 
Constituição Republicana, o 
administrador público tem 
que retirar da lei a regra da 
competência, é verdade, mas 
no puro conteúdo da lei ele 
não fica. É preciso, ainda, que o 
administrador aplique a lei por 
um modo impessoal, moral, 
público e eficiente, o que 
termina por fazer da atividade 
administrativa uma atividade 
de aplicação ex-officio do 
Direito. Ou, por outra, há toda 
uma corrente de juridicidade 
a reger o atuar administrativo, 
da qual o primeiro elo é a lei. 
A lei como um dos conteúdos 
desse novo continente que é a 
juridicidade, e não como todo  
o continente.

8 Um certo embaraço 
dogmático surge quando se 
pensa nos atos de fiscalização 
e julgamento que os TCs 
praticam sobre os seus 
próprios agentes e unidades 
administrativas. Mas aí já se 
labora no espaço da situação-
limite ou hipótese extrema, em 
que atua a lógica do impedir 
que as coisas se percam no 
infindável. Algum órgão 
público tem mesmo que dar 
a última palavra em todo e 
qualquer processo e não foi por 
outra razão que RUI BARBOSA 
disse, ironicamente, a propósito 
das competências do STF, 
que somente essa instância 
judiciária tinha o direito de 
errar por último...
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8. O CONTROLE EXTERNO E 
SEU VÍNCULO FUNCIONAL
COM O PRINCÍPIO REPUBLICANO 

Tão elevado prestígio conferido ao controle externo e a quem dele mais 
se ocupa, funcionalmente, é reflexo direto do princípio republicano. Pois, 
numa República, impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele 
que  tenha por competência (e consequente dever) cuidar de tudo que 
é de todos, assim do prisma da decisão como do prisma da gestão. E tal 
responsabilidade implica o compromisso da melhor decisão e da melhor 
administração possíveis. Donde a exposição de todos eles (os que decidem 
sobre a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação do estrito 
cumprimento dos princípios constitucionais e preceitos legais que lhes 
sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação 
de contas das sobreditas gestões orçamentária, financeira, patrimonial, 
contábil e operacional9.

É essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento conceitual 
da República enquanto forma de governo) que demanda ou que exige, 
assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle externo. E 
participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de Contas se 
assumem como órgãos impeditivos do desgoverno e da desadministração. 

O desiderato constitucional é este. Se, na prática, os Tribunais de Contas 
ainda não corresponderam à confiança da gloriosa Lex Legum de 1988, 
trata-se de disfunção ou de defecção que urge corrigir. Tal como se deu no 
âmbito do Ministério Público, instituição que, zelosamente guardada pela 
Constituição, da Constituição cuida com um tipo de zelo que mais e mais 
desperta na consciência coletiva toda admiração e todo aplauso. No que já 
está sendo seguido (o Ministério Público) por largos segmentos do Poder 
Judiciário, notadamente os formados por juízes singulares.

9 Tamanha é a importância 
da prestação de contas, no 
espectro republicano, que 
o Texto Magno a positivou 
na sobranceira posição de 
“princípio” (art. 34, inciso VII, 
alíena d). Garantindo-se a 
efetividade desse princípio 
com os atos de intervenção da 
União no governo dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios que venham a fazer 
parte de Território Federal (art. 
35, inciso II). Tanto quanto com 
a intervenção dos Estados nos 
respectivos Municípios (art. 35, 
inciso II, ainda uma vez).
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de evolução estatal tem caráter nitidamente dinâmico e, por 
esse motivo, surgem em determinados períodos algumas alterações 
quanto ao modo pelo qual o Poder Público desenvolve suas atividades.

Em certas épocas, o Estado prefere atuar de forma hipertrófica, carreando 
para si praticamente todas as atividades de administração e relegando a 
iniciativa privada a segundo plano, a não ser estritamente para a exploração 
da atividade econômica. Em outras, ao contrário, opta por outro tipo de 
política, delegando ao setor privado uma série de atividades, tanto de 
cunho econômico quanto social.

Essa sempre foi a polarização concernente à postura do Estado diante 
do setor privado. Entretanto, não muito remotamente, os órgãos estatais 
decidiram trilhar um caminho novo, e que bem pode ser considerado uma 
terceira via relativamente às relações entre a Administração e entidades 
privadas. 

A nova opção considera a necessidade de aliar esforços em prol de um 
objetivo comum, numa relação jurídica em que os pactuantes desenvolvam 
suas ações de modo cooperativo e sem interesses próprios, buscando como 
alvo um leque de satisfações em benefício da coletividade, isso tudo sem 
as preocupações que marcam habitualmente o setor econômico privado.

Em semelhante cenário, vêm à tona as parcerias como meio de formalizar 
tal associação de interesses. Esse instituto, embora ainda esteja em face de 
desenvolvimento, já apresenta alguns avanços, com a instituição de disciplina 
jurídica que possa mais eficazmente regular a relação jurídica entre os parceiros.

É sobre esse regime jurídico, agora delineado mais minuciosamente pela Lei 
nº 13.019, de 31.7.2014, a Lei das Parcerias, que versará este despretensioso 
trabalho, cujo escopo maior é o de apontar alguns aspectos que podem 
suscitar alguma dúvida quanto à sua interpretação.

2. DESCENTRALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Os serviços públicos, assim considerados sob o aspecto objetivo, no qual se 
realça o plano da atividade em si, e não o órgão que a executa, neste caso 
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caracterizando o sentido subjetivo, são de variadíssima ordem, fato que 
não é de admirar quando se procura identificar a numerosa quantidade de 
serviços que, de algum modo, são oferecidos à coletividade.

Não é muito destacada a linha que demarca os serviços públicos e as 
atividades eminentemente privadas. Em várias situações os setores se 
tangenciam. De qualquer modo, na tentativa de ao menos realçar os 
elementos básicos da noção de serviços públicos, buscamos defini-
los como “toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, 
basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de 
necessidades essenciais e secundárias da coletividade”. 1 Incluímos, no 
conceito, os três elementos que devem sempre integrar a noção – o sujeito 
estatal, o interesse coletivo e o regime de direito público, marcado pelo fato 
de que o Estado interfere na relação jurídica criando normas específicas de 
incidência.

A despeito das várias classificações dos serviços, importa, para os fins do 
presente estudo, o aspecto ligado à centralização e descentralização dos 
serviços. Esse aspecto é fundamental no que toca à prestação do serviço 
público. De fato, ou o Estado executa os serviços por si mesmo, ou seja, 
através de seus órgãos e das pessoas que integram a sua Administração, ou 
o faz por meio de pessoas privadas às quais delega essa função. 

A esse respeito, o clássico e saudoso Hely Lopes Meirelles já antevia a 
distinção, ensinando que serviço centralizado “é o que o Poder Público 
presta por seus próprios órgãos em seu nome e sob sua exclusiva 
responsabilidade”, ao passo que serviço descentralizado “é todo aquele 
em que o Poder Público transfere sua titularidade ou, simplesmente, sua 
execução, por outorga ou delegação, a autarquias, fundações, empresas 
estatais, empresas privadas ou particulares individualmente e, agora, aos 
consórcios públicos (Lei nº 11.107, de 6.4.2005). 2

De fato, é tão diversificado o universo de serviços públicos que se 
torna imperioso distinguir, desde logo, aqueles que o Estado executa 
diretamente, adotando a centralização, daqueles que delega a outras 
pessoas, abraçando então o processo de descentralização. Este, por sua 
vez, comporta ainda a distinção fundada na pessoa jurídica delegatária do 
serviço. De um lado, podem ser pessoas instituídas pelo próprio Estado, 
para execução indireta de suas atividades. De outro, podem ser pessoas 
do setor privado às quais o Estado confia o desempenho de algumas das 
atividades de interesse coletivo.

 1 - JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Manual de 
Direito Administrativo, Atlas, 
27ª ed., 2014, p. 329.

  2 - HELY LOPES MEIRELLES, 
Direito Administrativo 
Brasileiro, Malheiros, 39ª ed., 
2013, p. 393.
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No primeiro caso, a descentralização se formaliza por outorga legal, tendo 
em vista que é a lei que cria ou autoriza a criação do ente estatal, formador, 
aliás, da Administração Indireta do Estado. No segundo, a descentralização se 
consubstancia por delegação negocial, em que o instrumento de transferência 
da execução do serviço se materializa por atos ou contratos administrativos.3 

Sem necessidade de maior aprofundamento da matéria – o que refugiria ao 
escopo deste trabalho – cabe ressaltar o fato de que o Estado reconhece ser 
incapaz de resolver sozinho todas as demandas sociais. Nem tem capacidade, 
nem condições técnicas, jurídicas, de eficiência, de pessoal, etc. 

Vale aqui a acertada observação de Diógenes Gasparini de que é tamanha a 
demanda de comodidade e utilidades públicas por parte dos administrados, 
aliada à falta de recursos públicos, que se torna real a menor operosidade 
da Administração na prestação direta dos serviços. Infere o autor que 
“tal realidade, de outro lado, vem acentuando a prática do trespasse da 
titularidade e da execução desses serviços a terceiros, estranhos, ou não, 
à Administração Pública, que se incumbem de prestá-los à comunidade, 
conforme disciplinado pelo Estado”.4 

Portanto, esses dados atinentes às formas básicas de prestação dos serviços 
públicos servem para confrontá-los com os serviços públicos executados 
por meio das parcerias. É indubitável, assim, que, transferidas pelo Estado 
às entidades parceiras a execução de atividades de utilidade pública, outra 
não pode ser a conclusão senão a de que esse tipo de relação jurídica 
implica descentralização estatal, vale dizer, execução indireta dos serviços. 

Por outro lado, tendo o vínculo jurídico a natureza de contrato lato sensu, as 
parcerias se caracterizam como forma de descentralização por delegação 
negocial, dentro da classificação que adotamos acima.

3. CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Como é compreensível, a Administração Pública, representada pelas 
pessoas federativas que a compõem, celebra inúmeros ajustes com 
terceiros, tendo por objeto a consecução de um sem-número de 
resultados. A múltipla atividade de gestão dos interesses coletivos, a cargo 
da Administração, importa a celebração de negócios jurídicos de toda 
ordem, tanto entre as próprias pessoas administrativas, como também 
entre estas e pessoas do setor privado.

3 - JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Manual cit., 
p. 352/354.

4 - DIÓGENES GASPARINI, 
Direito Administrativo, Saraiva, 
1ª ed., 2006, p. 308.
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Em que pese a inegável diversidade dos negócios jurídicos firmados 
pela Administração, pode tentar-se uma classificação geral que leve 
em consideração a natureza do vínculo negocial. De fato, em algumas 
oportunidades o Estado celebra ajustes com pessoas do setor privado com 
o fim de serem conjugados os esforços de ambos, de modo a que mais 
eficazmente sejam atingidas as metas almejadas. Em outras, o negócio 
jurídico retrata a manifestação de vontade dos pactuantes calcada 
em objetivos diferentes, muito embora as partes sejam acordes para 
concretizar a vontade que lhes inspirou o negócio.

Em virtude dessa distinção, os contratos, em sentido amplo, podem ser 
classificados em duas grandes categorias. 

Primeiramente, temos os contratos em sentido estrito, que resultam 
da manifestação de vontade dos pactuantes visando a um objeto de 
interesse de ambos, tendo, porém, cada vontade um objetivo próprio. 
É dizer: as partes pactuam livremente, mas cada uma delas tem um 
interesse particular próprio. É o caso do contrato de prestação de serviço: o 
contratante tem interesse direto no serviço a ser prestado, ao passo que o 
contratado, executor da atividade, tem interesse direto no preço a ser pago 
pelo contratante.

Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, no contrato há sempre duas partes 
– uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.) e outra que 
busca a contraprestação correspondente (o preço ou qualquer outro tipo 
de vantagem).5 Desse modo, as pretensões dos pactuantes, tratando-se 
de contrato em sentido estrito, originam-se de vontades opostas, como 
bem acentua Edmir Netto de Araújo, apontando o seguinte exemplo: num 
contrato de obra, uma parte deseja a obra e a outra alvitra o preço para 
fazê-la.6 

A outra categoria é constituída de ajuste com diversa natureza, marcado 
por algumas características particulares. Para alguns estudiosos, esse ajuste 
não se enquadraria como contrato.7  Outros, contudo, o enquadram como 
tal, muito embora considerando a interpretação lato sensu dos contratos. 
Em tais avenças, não há o antagonismo de vontades, como nos contratos 
em geral, mas sim uma busca de interesses comuns, sem interferência de 
contraprestações de natureza econômica para compensar a atividade do 
outro pactuante.

O instituto tradicional por meio do qual se formalizam esses ajustes 
é o convênio, apropriado para a conjugação de esforços comuns dos 

5 - HELY LOPES MEIRELLES, ob. 
cit., p. 464.

6 - EDMIR NETTO DE 
ARAÚJO, Curso de Direito 
Administrativo, Saraiva, 5ª ed., 
2010, p. 652.

7 - HELY LOPES MEIRELLES, ob. 
e loc. cit.  
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pactuantes, tanto no setor público, quanto no privado. Maria Sylvia 
Zanella di Pietro, embora não considere o convênio como modalidade 
de contrato, o define como a “forma de ajuste entre o Poder Público e 
entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse 
comum, mediante mútua colaboração”.8  Realmente, o interesse comum e 
a reciprocidade entre os pactuantes são os elementos que configuram os 
convênios, instrumentos frequentemente adotados por órgãos públicos.

Valendo-nos da clássica lição de Hely Lopes Meirelles, procuramos traçar 
a linha distintiva entre os contratos em sentido estrito e os convênios. “No 
contrato, os interesses são opostos e diversos; no convênio, são paralelos 
e comuns. Nesse tipo de negócio jurídico, o elemento fundamental é a 
cooperação, e não o lucro, que é o almejado pelas partes no contrato”. 
Aduzimos, ainda, que nos contratos os polos da relação contratual são 
apenas dois, ainda que em cada um deles possam figurar outros contratantes. 
No convênio, ao contrário, “podem ser vários os polos, havendo um inter-
relacionamento múltiplo, de modo que cada participante tem, na verdade, 
relação jurídica com cada um dos integrantes dos demais polos”.9 

Ante os aspectos ora examinados, a intenção é demarcar esses dois 
grandes grupos de ajustes firmados pela Administração — os contratos 
(em sentido estrito) e os convênios. Para as presentes considerações, são 
estes últimos que nos interessam, porque seu conteúdo é o que traduz as 
parcerias entre os pactuantes.

4. AS PARCERIAS

Desde sempre a ordem jurídica reconheceu que as atividades de 
interesse coletivo se apresentam de múltiplas formas. Levando em 
conta a natureza dessas atividades, é possível separá-las em dois grupos. 
No primeiro, as atividades, ou serviços, só podem ser executadas pelo 
próprio Estado, enquanto no segundo é possível que o Estado as 
delegue a pessoas do setor privado. Essa é a grande divisão no tocante 
à essência do serviço.

Georges Vedel, por exemplo, consigna que “determinadas missões de 
serviço público podem ser confiadas, seja pelas leis e regulamentos, seja 
por via contratual, a pessoas privadas (geralmente pessoas morais)”10. 
Continua o autor afirmando que tudo é uma questão de delimitar a 
noção de serviço público, mas é certo que, se uma pessoa privada pode 

8 -  MARIA SYLVIA ZANELLA DI 
PIETRO, Direito Administrativo, 
Atlas, 25ª ed., 2012, p. 347.

9 - JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Manual cit., 
p. 225.

10 - GEORGES VEDEL, Derecho 
Administrativo, Aguilar, Madri, 
6ª ed., 1980, p. 644.
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desempenhar funções que, de início, seriam atribuídas ao Estado, há 
de submeter-se a normas reguladoras próprias, com certa intervenção 
estatal.11

Entre os serviços que o Estado transfere a pessoas privadas, alguns têm 
natureza econômica e se desenvolvem à luz das condições de mercado, 
mas outros têm caráter estritamente social e retratam atividades de 
utilidade pública, desenvolvidas à margem de propósitos lucrativos. 
Habitualmente, a transferência dos serviços econômicos formaliza-se por 
contrato em sentido estrito, ao passo que as atividades sociais têm sido 
delegadas usualmente por convênios e instrumentos similares.

É exatamente essa última forma de transferência de serviços, de caráter social 
e não econômico, que caracteriza as parcerias. Ao estudarmos o processo 
de desestatização, para observância do princípio da eficiência, inserido na 
Constituição pela E.C. 19/1998, averbamos que o sistema de gestão associada 
para certos serviços fortaleceria sua melhor execução, em prol da coletividade. 

Dissemos, então, que “o ponto característico nuclear desses regimes 
consiste em que a parceria do Estado é formalizada junto a pessoas de 
direito privado e da iniciativa privada, ou seja, aquelas que, reguladas pelo 
direito privado, não sofrem ingerência estatal em sua estrutura orgânica. 
A elas incumbirá a execução de serviços e atividades que beneficiem a 
coletividade, de modo que tal atuação se revestirá da qualificação de 
função delegada do Poder Público”.12 

As parcerias, como conjugação de esforços entre os pactuantes, resultam 
da afirmação de que “nem o Estado é suficiente, nem o mercado”, 
como lembra Maria Tereza Fonseca Dias, para indicar que a associação 
consolida o caminho para alcançar melhores resultados.13 Com efeito, o 
que constitui fundamento das parcerias é a cooperação mútua, por meio 
da qual os pactuantes atuam paralelamente, buscando uma atuação que 
complemente a do parceiro, com o alvitre de alcançar a utilidade pública 
em benefício, direto ou indireto, da coletividade.

Oportuna aqui a acertada observação de Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto no sentido de que a parceria reflete uma associação entre o Estado 
e pessoas da sociedade civil organizada, visando à execução conjunta de 
variadas atividades. Diz o autor que “o que caracteriza esta modalidade de 
associação entre Administração e entes da sociedade na prossecução de 
interesses públicos, é que se tratem ambos de objetivos comuns em suas 
respectivas atividades”, sempre em caráter de necessária reciprocidade.14

11 -  Ob. cit., p. 645.

12 -  JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Manual cit., 
p. 361.

13 - MARIA TEREZA FONSECA 
DIAS, Terceiro Setor e Estado: 
Legitimidade e Regulação, 
Forum, 2008, p. 149. 

14 -  DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO, Curso de 
Direito Administrativo, 
Forense, 15ª ed., 2009, p. 305.
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5. FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS

Classicamente, o regime de parcerias não era definido por qualquer 
microssistema jurídico. Aqui e ali repontavam algumas normas de 
incidência, mas sem um efetivo regime para regular a relação jurídica dos 
parceiros. A celebração da parceria sempre resultou de uma decisão da 
Administração, quase sempre pontual, diante de determinadas situações 
para as quais se entendia conveniente o ajuste. Nenhuma outra razão seria 
necessária para inferir que esse tipo de negócio ficava à mercê do “cada 
um por si”, numa total autonomia decisória dos entes federativos e dos 
vinculados.

O instrumento clássico de formalização das parcerias é o convênio, que 
tanto pode ser firmado entre pessoas e órgãos públicos, como entre estes 
e pessoas do setor privado. Aliás, até mesmo pessoas exclusivamente do 
setor privado firmam convênios, quando têm interesse em alcançar fins de 
interesse comum. Quando uma das partes é o Poder Público, costuma-se 
qualificar o ajuste como convênio administrativo, e isso pela óbvia razão de 
haver interesses da Administração como objeto dos pactuantes.15

Nesse aspecto, comporta destacar a clássica distinção feita por Hely Lopes 
Meirelles entre convênios e consórcios. Segundo o consagrado publicista, 
os consórcios seriam os ajustes firmados entre pessoas administrativas 
da mesma espécie, ao passo que os convênios o seriam entre pessoas 
de espécie diversa.16 Com a devida vênia ao autor, nunca aceitamos tal 
distinção — que, na prática, não era rigorosamente seguida. Na verdade, 
mais importante do que a natureza da pessoa administrativa pactuante, 
ou do rótulo do negócio jurídico, é o conteúdo associativo que o inspira, 
traduzido na cooperação recíproca entre os participantes.17

A distinção, de fato, não tinha muita consistência. Para fins de sistema, 
mais razoável seria colocar de um lado os contratos em sentido estrito e de 
outro os convênios e consórcios, nos quais “não há interesses contrapostos 
das partes, mas interesses coincidentes”, como observa apropriadamente 
Celso Antônio Bandeira de Mello.18

Outros instrumentos eram empregados pelos diversos entes políticos 
para formalizar as parcerias. Citem-se, entre eles, os termos de cooperação 
técnica e financeira, os acordos de cooperação, os protocolos de 
cooperação técnica e outros do gênero, os quais, em última instância, 
traduzem o mesmo intuito associativo, de cooperação mútua entre 
os firmatários. Outros ordenamentos jurídicos também contemplam 

15 - ODETE MEDAUAR, Direito 
Administrativo Moderno, RT, 8ª 
ed., 2004, p. 270.

16 -  HELY LOPES MEIRELLES, 
ob. cit., 1993, p. 356.

17 -  JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Manual cit., 
p. 228.

18 - CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO, Curso 
de Direito Administrativo, 
Malheiros, 31ª ed., 2014, p. 681.
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esses meios de parceria. Roberto Dromi refere-se, no direito argentino, 
aos consórcios públicos, nos quais “se supõe sempre a reunião de 
sujeitos públicos ou privados interessados em um resultado de interesse 
público determinado”.19 Como se observa, a parceria se concretiza pela 
reciprocidade dos pactuantes, não importando muito a nomenclatura 
empregada para nominar o instrumento formal.

A Lei nº 9.637, de 15.5.1998, por sua vez, ao criar o Programa Nacional de 
Publicização, dispõe sobre as organizações sociais, atributo qualificador 
de algumas entidades que firmam parcerias com a Administração, sendo 
formalizadas por contratos de gestão.20 Com fisionomia similar, a Lei nº 9.790, 
de 23.3.1999, dispõe sobre as organizações da sociedade civil de interesse 
público (OSCIPs), outra qualificação atribuída a entidades com finalidade 
social que podem atuar em associação com o Estado, celebrando-se, em 
consequência, termos de parceria.21 Em ambos os casos, como se lê nas 
respectivas disposições, criam-se mecanismos que materializam parcerias 
entre o Estado e entes privados, sempre em busca de fins de interesse público.

Como se não bastasse, foi instituída, posteriormente, a figura dos consórcios 
públicos, pela Lei nº 11.107, de 6.4.2005, que, sem embargo da denominação, 
nenhuma relação tem com os tradicionais consórcios administrativos. Estes 
indicam uma associação, normalmente de entes públicos, sem a formação de 
personalidade jurídica. Aqueles, porém, reclamam a criação de uma pessoa 
jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado. Há opiniões 
segundo as quais teriam sido extintos os consórcios administrativos em virtude 
do advento dos consórcios públicos.22 Não abonamos esse entendimento, a 
uma porque a nova lei não contém disposição em tal sentido e, a duas, porque 
se trata de institutos que não se repelem, podendo coexistir naturalmente.23 

Marcelo Harger, aliás, corrobora o entendimento.24 

E agora vem à tona a Lei nº 13.019, de 31.7.2014, que estabelece o regime 
jurídico das parcerias voluntárias, ajustadas entre a Administração Pública 
e entidades privadas, intituladas pela lei de organizações da sociedade civil. 

Do cotejo entre esses institutos, pode atentar-se para o fato de que essa sequência 
de figuras jurídicas acaba por causar alguma confusão entre os intérpretes. 
Não obstante, sobreleva a circunstância de que, seja como for, todos esses 
instrumentos têm, como essência, a parceria celebrada entre os participantes.

É em relação ao novo diploma que teceremos algumas breves observações, 
com o intuito somente de levantar o debate e adequar a melhor 
interpretação de suas normas.

19 -  ROBERTO DROMI, Derecho 
Administrativo, Ed. Ciudad 
Argentina, B. Aires, 4ª ed., 1995, 
p. 491.

20 - “Art. 5o Para os efeitos 
desta Lei, entende-se 
por contrato de gestão o 
instrumento firmado entre o 
Poder Público e a entidade 
qualificada como organização 
social, com vistas à formação 
de parceria entre as partes 
para fomento e execução de 
atividades relativas às áreas 
relacionadas no art. 1o.”

21 - “Art. 9o Fica instituído 
o Termo de Parceria, assim 
considerado o instrumento 
passível de ser firmado 
entre o Poder Público e as 
entidades qualificadas como 
Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
destinado à formação de 
vínculo de cooperação entre 
as partes, para o fomento e a 
execução das atividades de 
interesse público previstas no 
art. 3o desta Lei.”

22 -  HELY LOPES MEIRELLES, 
ob. cit., p. 427.

23 - JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Consórcios 
Públicos, Atlas, 2ª ed., 2013, 
p. 9.

24 -  MARCELO HARGER, 
Consórcios Públicos na Lei nº 
11.107/2005, Fórum, 2008, 
p. 70.
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6. BREVE ANÁLISE DA LEI Nº 13.019/2014

a) REGIME JURÍDICO - Regime jurídico é a disciplina normativa que regula 
determinada relação jurídica. Esta relação é a que se origina do que a lei 
denominou de parcerias voluntárias, em que Poder Público e entidades 
privadas se associam, em cooperação mútua, para alcançar objetivos de 
interesse público.

Dita o art. 1º da Lei nº 13.019/2014: “Esta Lei institui normas gerais para 
as parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos 
financeiros, estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios 
e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, com 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para 
a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a 
política de fomento e de colaboração com as organizações da sociedade 
civil; e institui o termo de colaboração e o termo de fomento”.

No âmbito do regime jurídico, é cabível suscitar a questão concernente à 
incidência sobre outras parcerias já firmadas anteriormente, inclusive as 
regidas por leis diversas.

Relativamente às organizações sociais, regidas pela Lei nº 9.637/1998, a lei 
nova não se aplica aos contratos de gestão celebrados sob sua égide. Nesse 
sentido, o novo diploma é explícito.25 A única interpretação que parece 
decorrer de semelhante ressalva é a de que as parcerias celebradas com 
base naquela lei devem ser reguladas por suas normas e pelas cláusulas 
contidas nos contratos de gestão. No caso, então, não haverá integração 
normativa, subsistindo ambos os regimes em esferas próprias.

No que atine com as organizações da sociedade civil de interesse 
público, diz a Lei das Parcerias: “Art. 4º.  Aplicam-se as disposições desta 
Lei, no que couber, às relações da administração pública com entidades 
qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, 
de que trata a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, regidas por termos 
de parceria”.

Aqui a nova lei distinguiu, de um lado, o tratamento dado às organizações 
sociais, como visto excluídas do recém-criado regime, e, de outro, 
do regime aplicável às OSCIPs. Relativamente a estas, empregou o 
legislador a velha (e cômoda) fórmula “no que couber”, para indicar que 
a aplicabilidade é parcial e cinge-se à situação em que for cabível. É claro 

25 -  Art. 3º, III, Lei nº 
13.019/2014.
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que haverá dificuldades na aplicação da lei, porquanto a complexidade 
reside exatamente em saber quando é cabível a incidência.

Para não ofender o ato jurídico perfeito, a lei dispôs que as parcerias 
existentes no momento da sua vigência continuarão regidas pela legislação 
que vigorava ao tempo em que foram instituídas, sem prejuízo da aplicação 
subsidiária da lei nova, onde for cabível e sempre para atender ao objeto da 
parceria.26 A ressalva não incide sobre prorrogações de parcerias firmadas 
após a lei, com exceção da hipótese de prorrogação legal ou regulamentar, 
exclusivamente para fins de liberação de recursos pela Administração.27

De qualquer modo, essa diferença de tratamento demonstra que o 
legislador aproximou as organizações da sociedade civil das OSCIPs, mas 
as distanciou das OS, numa evidente indicação de que se trata de duas 
modalidades de parceria.

Outra ressalva prevista no novel diploma é a de que a Lei nº 8.666/1993, o 
Estatuto dos Contratos e Licitações, não se aplica às relações de colaboração 
e de fomento, cuja disciplina, assim, é a da própria Lei nº 13.019/2014, 
exceto nas hipóteses previstas expressamente.28 Numa interpretação 
lógica, seria dispensável a ressalva, já que nenhuma dúvida existe de que 
aquela lei rege contratos administrativos de obras, serviços e compras, que 
têm perfil inteiramente diverso do que reveste os negócios de parceria.

Diante do que prevê a nova lei, é possível, para fins de sistema, classificar 
os regimes jurídicos das parcerias já referidas.  De um lado, temos o 
regime geral, que é o estabelecido pela Lei nº 13.019/2014, e, de outro, 
encontramos os regimes específicos, que são todos aqueles que incidirem 
sobre parcerias com disciplina especial. Estão nesse caso as parcerias 
firmadas com organizações sociais e OSCIPs, as firmadas em virtude 
de consórcios públicos previstos na Lei nº 11.107/2005, os convênios 
e consórcios administrativos ordinários e outras dotadas de fisionomia 
específica.

b) COMPATIBILIDADE NORMATIVA - A Lei nº 13.019/2014, segundo consta 
de seu art. 1º, pretende instituir normas gerais para as parcerias voluntárias, 
estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 
prestadoras de serviços públicos.

A lei, por ser federal e endereçada a todas as pessoas políticas, exige análise 
de sua compatibilidade normativa com a Constituição.

 26 -  Art. 83.

 27 -  Art. 83, § 1º.

 28 -  Art. 84.
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Nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição, compete à União legislar 
privativamente sobre “normas gerais de licitação e contratação, em todas 
as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido 
o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III”.

Primeiramente, cumpre examinar o objeto da competência federal, no caso, 
licitação e contratação, de qualquer modalidade, em todas as entidades 
federativas. A Lei nº 13.019/2014 não menciona a fonte constitucional 
na qual se fundamenta, mas, perscrutando-se o sistema constitucional, a 
ideia parece ser a de que, por se tratar de contratação, tenha o legislador 
tomado por base o citado art. 22, XXVII, da Constituição. 29

É claro que o intérprete não pode socorrer-se de interpretação literal, quando 
se percebe facilmente que o termo contratação tem sentido amplo e, de 
certo modo, indefinido. Justamente por ser amplo seu sentido, a contratação 
abrange todo o tipo de ajuste que decorra da livre manifestação de vontade 
dos pactuantes. A noção, pois, é aquela que reveste o negócio jurídico 
bilateral, que, como negócio que é, ensina Caio Mário da Silva Pereira, “exige 
o consentimento; pressupõe, de outro lado, a conformidade com a ordem 
legal, sem o que não teria o condão de criar direitos para o agente; e, sendo 
ato negocial, tem por escopo aqueles objetivos específicos”.30

Mediante essa interpretação ampla, é de considerar-se que nas 
contratações se incluem, num ângulo, os contratos em sentido estrito, 
representados por interesses contrapostos, e, no outro, os ajustes de 
associação de vontades, em que são paralelos e comuns os interesses dos 
pactuantes. É nesta última categoria que estão as várias formas de parceria, 
firmadas com entidades privadas ou públicas, nas quais os objetivos se 
desenvolvem pela conjugação de esforços e pela mútua cooperação.

Infere-se, pois, que, com fundamento no art. 22, XXVII, da CF, pode a 
União legislar sobre normas gerais a respeito de parcerias, tendo em vista 
que estas, apesar de suas singularidades, se integram na noção geral de 
contratação.

A lei, por outro lado, disciplina o chamamento público, que define como 
modalidade de procedimento seletivo para a escolha do parceiro privado, 
a ser adotado por todas as pessoas da Administração em qualquer esfera. 
O tema será examinado adiante, mas, desde já, é cabível antecipar que o 
termo licitação envolve vários procedimentos seletivos, e isso porque se 

29 - A propósito, ODETE 
MEDAUAR chegou à mesma 
conclusão em seu estudo 
sobre os consórcios públicos 
(Consórcios Públicos, com 
Gustavo Justino de Oliveira, RT, 
2006, p. 18).

30 - CAIO MÁRIO DA SILVA 
PEREIRA, Instituições de Direito 
Civil, Forense, vol. III, 10ª ed., 
2000, p. 2.
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trata de instituto voltado para a escolha de pessoa a ser contratada pela 
Administração, depois de disputa em certame direcionado para esse fim. 

Como a Constituição conferiu à União a competência para editar normas 
gerais sobre licitação, é lícito incluir nesta o chamamento público, que 
retrata o procedimento seletivo adotado para a celebração das parcerias. 
Nesse aspecto também, a lei guarda compatibilidade com a competência 
constitucional.

Por último, vale a pena investigar a questão relativa às normas gerais, já 
que essa é a competência estabelecida no art. 22, XXVII, da Constituição.

Antes de qualquer aprofundamento de análise, importa consignar que a 
competência privativa da União para editar normas gerais não se caracteriza 
como irrestrita. Se a Carta se referisse apenas a “legislar sobre”, como o faz 
nos demais incisos do art. 22, seria razoável excluir eventuais restrições. 
Contudo, ao indicar o objeto dessa competência — normas gerais —, o 
Constituinte desejou demonstrar que, a contrario sensu, normas não gerais 
estariam excluídas do âmbito dessa competência.

Ninguém desconhece que a noção de normas gerais é fluida, imprecisa 
e polêmica, e, o que é mais grave, complexa no processo de sua 
aplicabilidade. É o tipo de definição jurídica mais inteligível em sua teoria 
do que na aplicação prática. Cretella Junior chega a indagar: “A expressão 
normas gerais, que se contrapõe a normas específicas, até onde irá? 
Poderão os Estados-membros rebelar-se com a norma geral federal se esta 
descer a pormenores especiais e, assim, intrometer-se na competência da 
esfera estadual ?”31

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a despeito de reconhecer a dificuldade na 
interpretação, afirma que “normas gerais são princípios, bases, diretrizes 
que hão de presidir todo um subsistema jurídico”, para depois aduzir: 
“Mais fácil é determinar o que sejam normas gerais pelo ângulo negativo. 
Quer dizer, indicar os caracteres de uma norma que não é ‘geral’; é 
consequentemente, específica, particularizante, complementar”.32

Não é preciso grande esforço para concluir que, conquanto válida a 
tentativa, a interpretação oferecerá dificuldades na prática. O fato, aliás, é 
reconhecido por Fernanda Dias Menezes de Almeida: “O problema maior 
que se coloca, no entanto, é o da formulação de um conceito de normas 
gerais que permita, na prática, reconhecê-las desde logo e distingui-las 
das normas específicas com razoável segurança. E a dificuldade resulta de 

31 - JOSÉ CRETELLA JUNIOR, 
Comentários à Constituição 
de 1988, Forense Universitária, 
vol. III, 1990, p. 1.606.

32 -  MANOEL GONÇALVES 
FERREIRA FILHO, Comentários 
à Constituição Brasileira de 
1988, Saraiva, vol. 1, 1990, p. 
195/196.
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haver sempre uma certa dose de subjetivismo na identificação do que seja 
geral e do que seja particularização do geral”.33

Nada obstante, é possível sublinhar duas observações a respeito do assunto. 
Uma delas é a de que a competência para editar normas gerais não pode 
excluir a competência dos demais entes federativos de legislar em caráter 
complementar, editando normas específicas, conforme bem ensina José 
Afonso da Silva.34 De fato — reiteramos — essa competência legislativa é 
limitada e condicionada, porque permite seu exercício, também limitado e 
condicionado, por outras pessoas políticas.

A outra observação diz respeito à aplicação prática dessa distinção. Na 
literatura jurídica, raramente é possível deparar situações em que juízes 
e tribunais tenham decidido que esta ou aquela norma tem caráter geral 
ou específico. A discussão costuma ser travada à ocasião de algum litígio 
concreto, o que nem sempre ocorre. 

O STF já travou essa discussão a propósito da Lei nº 8.666/1993, o Estatuto 
das Licitações, também editada sob a condição de somente conter normas 
gerais, prevista no já mencionado art. 22, XXVII. Em medida cautelar 
proposta previamente à Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Corte 
concedeu medida liminar para o fim de suspender a eficácia do art. 17, I, 
“b”35, 17, I, “c”36, 17, II, “b”37  e 17, § 1º38, da lei licitatória, todos relativos à 
alienação de bens públicos, móveis e imóveis.

Até o momento deste trabalho, o STF ainda não julgou definitivamente 
a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.39 De qualquer modo, o 
argumento do acórdão na medida cautelar foi o de que tais mandamentos 
extrapolam o caráter de normas gerais, de modo que não poderia a União 
legislar para as demais entidades federativas, fixando condições e critérios 
para a alienação de seus bens, fato que vulneraria a autonomia dos 
referidos entes. Mas, para comprovar a dificuldade de interpretação sobre 
a matéria, a decisão na liminar foi dividida, havendo três votos vencidos em 
relação a uns dispositivos e quatro em relação a outros. 

Ante todos esses elementos, permitimo-nos fixar uma conclusão, ainda que 
levando em conta os escassos casos práticos sobre a matéria. Na hipótese de a 
Lei nº 13.019/2014 conter algum dispositivo que venha a ser considerado norma 
específica, e não geral, será ela inconstitucional na parte em que determina sua 
aplicação a Estados, Distrito Federal e Municípios, e isso por ofensa ao art. 22, 
XXVII, da CF. Eventual norma específica somente poderá ser aplicada para a 
própria União, mas inviável será estendê-la aos outros entes federativos.

33 - FERNANDA DIAS MENEZES 
DE ALMEIDA, Comentários à 
Constituição do Brasil, coord. 
J. J. Gomes Canotilho e outros, 
Saraiva, 2013, p. 756.

34 - JOSÉ AFONSO DA SILVA, 
Curso de Direito Constitucional 
Positivo, Malheiros, 20ª ed., 
2002, p. 502.

35 - “b) doação, permitida 
exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da 
administração pública, de 
qualquer esfera de governo, 
ressalvado o disposto nas 
alíneas f, h e i;”

36 - “c) permuta, por outro 
imóvel que atenda aos 
requisitos constantes do inciso 
X do art. 24 desta Lei;”

37 -  “ b) permuta, permitida 
exclusivamente entre órgãos 
ou entidades da Administração 
Pública;”

38 - “§ 1o  Os imóveis doados 
com base na alínea "b" do 
inciso I deste artigo, cessadas 
as razões que justificaram 
a sua doação, reverterão 
ao patrimônio da pessoa 
jurídica doadora, vedada a sua 
alienação pelo beneficiário.”

39 - ADI 927-MC, Rel. orig. 
Min. CARLOS VELLOSO, em 
3.11.1993.
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E esse conflito, se houver, será apenas discutido no caso de ser suscitada 
a inconstitucionalidade de determinado dispositivo. Aí sim, no caso 
concreto, poderá o Judiciário avaliar o caráter geral ou específico da norma 
impugnada. Na avaliação – é bom reiterar – sempre haverá certo ranço de 
subjetividade, o que torna a interpretação deveras mais complexa.

c) TERMINOLOGIA - Com o advento da Lei das Parcerias, é de todo 
conveniente esclarecer a questão da terminologia adotada pelo legislador 
para denominar as entidades privadas parceiras.

A lei empregou, para qualificá-las, a expressão organizações da sociedade 
civil (OSCs), definindo-as como pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, que não distribuem entre sócios, associados e similares 
eventuais sobras, excedentes operacionais, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas de seu patrimônio, aplicando-os integralmente 
na concretização do objeto social, de forma imediata ou pela formação de 
fundos patrimoniais ou de reserva.40

Como a questão terminológica provoca habitualmente algumas confusões 
para quem milita na área jurídica, parece importante buscar a maior 
precisão possível no que toca ao sentido das expressões utilizadas no 
regime das parcerias.

De início, importa cotejar as expressões organização da sociedade civil (OSC) 
e a já conhecida organização não governamental (ONG). Praticamente 
são expressões sinônimas, havendo, inclusive, quem diga que esta última 
denominação foi substituída pela primeira em razão do notório desgaste 
que vem sofrendo no âmbito das entidades não lucrativas. Entretanto, 
a linha de identificação não é rigorosamente a mesma. Pela definição 
fixada na lei, as ONGs são um gênero do qual as OSCs são espécies. Vale 
dizer: para que uma organização da sociedade civil se enquadre como 
tal na conceituação legal, cumpre que (1) seja uma organização não 
governamental e (2) observe os requisitos legais, como a não distribuição 
de sobras, dividendos etc. entre dirigentes ou outras pessoas e (3) atenda 
à exigência de aplicação integral do superávit no próprio objeto social. 
Significa dizer que nem todas as ONGs se classificam na categoria das OSCs.

Outro esclarecimento que se faz necessário é o confronto entre as 
organizações da sociedade civil (OSCs), de um lado, e as organizações 
sociais (OS) e as organizações da sociedade civil de interesse público 
(OSCIPs). O sentido dessas categorias é diverso, em que pese terem o 
mesmo significado semântico. A expressão organização da sociedade civil 40  -  Art. 2º, I.
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traduz uma categoria de entidades, de fins não lucrativos e com objeto 
de interesse público, que atendem aos requisitos estabelecidos na Lei 
das Parcerias. Já as expressões organizações sociais e organizações da 
sociedade civil de interesse público representam títulos, ou atributos, 
conferidos a determinadas entidades na forma das Leis nº 9.637/1998 e 
9.790/1999 — que são os diplomas que, respectivamente, as regulam.

Comparando-se esses dois grupos, podem incluir-se, de um lado, as OSCs, 
como categoria genérica, prevalecendo o aspecto de que são pessoas de 
direito privado, sem fins lucrativos e com objeto social, e, de outro, as OS 
e OSCIPs, como categorias específicas, nas quais prevalece a titulação, ou 
qualificação, que recebem dos órgãos públicos, para os fins de cooperação 
mútua previstas em suas disciplinas legais. Como a OS e a OSCIP se 
configuram como OSC, esta reflete a categoria-gênero, enquanto aquelas 
espelham categorias-espécie. Em outras palavras, nem todas as OSCs se 
qualificam como OS ou OSCIP; mas todas estas se enquadram naquela 
categoria.

A despeito dessas linhas demarcatórias, aqui oferecidas apenas à guisa 
de precisão, pode prever-se que haverá dificuldades na aplicação prática 
dessas modalidades de parceria, inclusive em face da nomenclatura 
inexata.

d) INSTRUMENTOS FORMAIS - Outro aspecto que desafia anotação é o que 
concerne aos instrumentos formais das parcerias, ou seja, aos documentos 
por meio dos quais serão elas formalizadas para que, após a publicação, 
possam produzir seus regulares efeitos.

A Lei das Parcerias previu dois instrumentos de formalização: o termo de 
colaboração e o termo de fomento. 

O termo de colaboração foi definido na lei como o “instrumento pelo qual 
são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento 
público, para a consecução de finalidades de interesse público propostas 
pela administração pública, sem prejuízo das definições atinentes ao 
contrato de gestão e ao termo de parceria, respectivamente, conforme as 
Leis nos 9.637, de 15 de maio de 1998, e 9.790, de 23 de março de 1999”.41  

Em outra vertente, o termo de fomento recebeu a seguinte conceituação  
legal: “instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil, 41 - Art. 2º, VII.
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selecionadas por meio de chamamento público, para a consecução de 
finalidades de interesse público propostas pelas organizações da sociedade 
civil, sem prejuízo das definições atinentes ao contrato de gestão e ao 
termo de parceria, respectivamente, conforme as Leis nos 9.637, de 15 de 
maio de 1998, e 9.790, de 23 de março de 1999”.42

Ao comparar as definições dadas na lei, pode constatar-se que nelas há 
três pontos comuns: 1º) ambos os termos retratam a formalização de 
parcerias; 2º) visam a finalidades de interesse público; 3º) resguardam os 
instrumentos empregados para as organizações sociais e organizações da 
sociedade civil de interesse público, que são, respectivamente, o contrato 
de gestão e o termo de parceria.

Destaca-se uma única diferença entre os termos: enquanto o termo de 
colaboração prevê a iniciativa das organizações para a proposta indicativa 
das finalidades de interesse público a serem objeto da parceria, o termo 
de fomento prevê a iniciativa da Administração Pública para proposta 
idêntica. Vista essa diferença (de duvidosa serventia), vale a pena tecer 
breve consideração a respeito.

As denominações dos termos podem causar alguma confusão quanto ao 
sentido dentro do qual devem ser interpretados. De fato, a se considerar 
o aspecto semântico, a ideia seria a de que o termo de colaboração 
resultaria de ajuste em que a Administração buscaria auxílio e cooperação 
na iniciativa privada para determinada atividade de interesse público. 
Ocorre que a colaboração tem que estar presente em qualquer parceria, 
de modo que também haverá colaboração no caso do termo de fomento, 
em que a atividade de interesse público é proposta pela organização. 
Por conseguinte, o vocábulo colaboração, que adjetiva o respectivo 
instrumento, não exprime qualquer elemento material singular e distintivo, 
limitando-se a indicar quem toma a iniciativa da proposta.

O mesmo ocorre com o termo de fomento. Fomento indica auxílio, 
estímulo, incentivo, e o fomento público, como bem registra Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, espelha uma função administrativa, de modo 
que por meio dela o Estado incentiva as ações dos administrados ou de 
entidades públicas ou privadas, para o desempenho de atividades que a 
lei haja destacado como revestidas de especial interesse público para o 
desenvolvimento da sociedade.43

Ora, é evidente que o fomento reflete necessariamente uma forma de 
colaboração, de onde se infere que esta não é exclusiva do termo de 

42 - Art. 2º, VIII.

43 - DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO, Curso cit., 
p. 585.
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colaboração, mas, ao contrário, está presente também no termo de 
fomento. Quer dizer: onde há colaboração, pode haver fomento, e onde há 
fomento é porque fatalmente há colaboração.

A conclusão a que se chega é a de que as denominações dos termos de 
colaboração e de fomento não traduzem, com exatidão e singularidade, o 
conteúdo que os inspira. A diferença ficará por conta no elemento formal 
– a iniciativa da proposta relativa à atividade de interesse público a ser 
objeto da parceria.

Entretanto, nem o elemento formal, atinente à iniciativa da proposta, tem a 
precisão desejável para os fins de distinção dos instrumentos das parcerias. 
Com efeito, dizer que o termo de colaboração resulta de iniciativa da 
Administração não impede que a iniciativa seja da própria organização, 
principalmente se direcionada a alguma atividade social de interesse 
também para a Administração. O termo de fomento, a seu turno, não 
precisaria ser da iniciativa apenas das organizações. Ao contrário, em muitas 
ocasiões é o Poder Público que as convoca para executar alguma atividade 
de fomento público. Da forma como a lei definiu o termo de fomento, a 
impressão que passa é a de que, para haver atividade de fomento, somente 
a organização da sociedade civil poderá tomar a iniciativa de oferecer a 
proposta, o que, evidentemente, não é verdadeiro.

Em nosso entender, as denominações foram infelizes. Melhor teria sido 
que o legislador adotasse apenas uma modalidade de instrumento, 
denominando-o de tal modo que abrangesse tanto as parcerias cuja 
proposta de atividade fosse quer da iniciativa da Administração, quer da 
organização privada. Na verdade, o fator iniciativa em si não tem qualquer 
relevância. Mais importante é o conteúdo do negócio, isto é, o que os 
pactuantes alvitram na parceria.

Como a nova lei resguardou os instrumentos formais das parcerias firmadas 
com OS e OSCIPs, teremos que admitir a existência de quatro instrumentos: 
a) contrato de gestão (parcerias com as OS); b) termo de parceria (parcerias 
com as OSCIPs); c) termo de colaboração (parcerias voluntárias gerais 
com OSCs); e d) termo de fomento (idem). Resultado: parece instrumento 
demais para formalizar o mesmo negócio – as parcerias.

E mais: como antecipamos, não há impedimento constitucional a que os 
entes públicos celebrem outras modalidades de parceria, como convênios, 
consórcios, termos de cooperação e outros do mesmo gênero. Sem contar, 
ainda, os consórcios públicos, que, a despeito de serem constituídos como 
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pessoas jurídicas, resultam da formação de parcerias entre as entidades 
que os compõem.

e) CHAMAMENTO PÚBLICO - A lei nova previu, para a escolha do parceiro 
privado, um procedimento seletivo a que denominou de chamamento 
público. 

Ao definir o procedimento, dispôs a lei que chamamento público é o 
“procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil 
para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no 
qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.44

Tratando-se de processo de seleção, o chamamento público tem 
a natureza jurídica de licitação. Cuida-se de modalidade especial, 
objetivando contratações de parceria, mas que não perde a sua 
singularidade fundamental: instrumento de seleção de entidades do setor 
privado. Afinal, licitar significa competir, disputar, tudo com determinado 
objetivo colimado pela Administração, e é exatamente esse o escopo do 
chamamento público, tanto quanto o é o das modalidades de licitação 
previstas na Lei nº 8.666/1993.

Em relação a esse diploma, deixamos assinalado que a licitação é um 
procedimento administrativo vinculado pelo qual a Administração 
seleciona a melhor proposta para a celebração de contrato ou a obtenção 
do melhor trabalho técnico, artístico ou científico.45 A configuração 
do chamamento público tem por aspecto singular o fato de que alvitra 
a escolha de entidade privada para o fim de ser celebrado termo de 
colaboração ou termo de fomento, como instrumentos destinados a 
parcerias.

Entretanto, seu núcleo teleológico é o mesmo: por esse procedimento, 
a Administração está impedida de escolher, a seu puro alvedrio, aquelas 
entidades do setor privado interessadas em parcerias, e essa circunstância evita 
os constantes favorecimentos que certas autoridades governamentais oferecem 
a amigos integrantes de pessoas privadas, para a celebração de ajustes com o 
fornecimento de vantagens – muitas indevidas – à custa do erário.

O grande ponto diferencial é a natureza da contratação alvejada pelos 
procedimentos. As licitações previstas na Lei nº 8.666/1993 visam (1) à 

44 - Art. 2º, XII.

45 - JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, Manual cit., 
p. 238.
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contratação de obras, serviços e compras, (2) à alienação de bens públicos 
e (3) à escolha do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. A licitação 
sob a modalidade de chamamento público, todavia, objetiva a contratação 
de parcerias, que, como já visto, são marcadas pelo intuito de cooperação 
mútua. Não obstante, ambos os procedimentos são formais e têm caráter 
competitivo, aspectos que inibem a liberdade da Administração quanto às 
entidades a serem contratadas.

A Lei nº 13.019/2014 enuncia toda uma disciplina para regular o 
chamamento público.46 Tanto quanto ocorre com as licitações tradicionais, 
o conjunto normativo retrata um procedimento de natureza vinculada, 
de modo que o administrador não pode atuar em descompasso com as 
normas que a lei contempla. 

O exame aprofundado da disciplina desse certame refoge à natureza 
deste trabalho. No entanto, parece pertinente ressaltar dois aspectos do 
chamamento público.

O primeiro reside na necessidade de o procedimento observar os princípios 
gerais de licitação. Por tal motivo, é compreensível que a lei tenha 
aludido aos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos – quase que exatamente de forma idêntica à 
adotada para os procedimentos do Estatuto das Licitações.

Diante desses parâmetros compulsórios para o administrador, é de se inferir 
que o legislador procurou afastar qualquer tipo de opção discricionária para 
contratar os parceiros privados. Com razão Joel de Menezes Niebuhr, que 
explica que “para compreender a licitação pública, as leis e os decretos que 
a disciplinam, é fundamental compreender os princípios que a informam, o 
que, verdadeiramente, está por trás ou na base destas leis e decretos. Sem 
recorrer aos princípios, não se alcança a essência da licitação pública e, em 
razão disso, muitas questões a respeito dela acabam sendo interpretadas 
de forma equivocada”.47

O outro aspecto que desafia um breve comentário é o que toca aos 
critérios e indicadores a serem adotados no chamamento público para 
a seleção dos interessados. Evidentemente não podem ser os mesmos 
previstos para as licitações da Lei nº 8.666/1993, e isso pela simples razão 
de que, na maior parte absoluta do contratos, existe como prevalente o 
elemento menor preço, como fator de vantagem para a Administração. No 

46 - Arts. 23 a 32.

47 - JOEL DE MENEZES 
NIEBUHR, Licitação Pública 
e Contrato Administrativo, 
Fórum, 2013, p. 54.
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caso das parcerias, esse elemento não tem preponderância, dado que os 
pactuantes atuam com alvos comuns e mediante colaboração recíproca. 
Aqui, a cooperação, e não o preço, é que constitui o fator predominante.

É, portanto, natural que o legislador tenha orientado a Administração a 
adotar critérios e indicadores padronizados, especialmente quanto (1) 
aos objetos; (2) às metas; (3) aos métodos; (4) aos custos; (5) ao plano de 
trabalho; e (6) aos indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação 
de resultados.48 Não é difícil perceber que tais critérios nunca terão a 
mesma objetividade que o de menor preço. Ao contrário, sempre haverá 
uma certa margem de subjetivismo para sua avaliação. Apesar disso, a 
sociedade espera que, observados os princípios que a lei enumera, o 
administrador possa tratar o processo de escolha com neutralidade e 
moralidade.

7. CONCLUSÃO

É importante reiterar, neste item conclusivo, que o objetivo do 
presente trabalho foi apenas o de tecer breves considerações sobre 
um novo microssistema, regulador das parcerias a serem firmadas 
pela Administração.  Com toda a certeza, o diploma instituidor, a Lei nº 
13.019/2014, precisará de outros pontos de análise para uma correta 
interpretação de seus dispositivos.

Cabe, contudo, lembrar que, a despeito das inúmeras parcerias que a 
Administração sempre celebrou, ainda não havia um sistema ordenado de 
regulação, o que veio a se concretizar com o advento da nova lei.

É certo, porém, que nenhuma legislação nasce gratuitamente ou sem 
causa. Tão numerosas têm sido as hipóteses de parcerias ilegítimas 
firmadas como instrumentos para o enriquecimento ilícito de entidades 
privadas e seus integrantes, que o legislador se viu na contingência de 
criar um sistema que pudesse coibir a ação administrativa em face desses 
oportunistas e em busca da preservação do erário.

Como qualquer lei, nada comprova que será aplicada devidamente. É 
imperioso que os administradores pratiquem, no dia a dia, o inafastável 
exercício da probidade e do interesse público, até porque a sociedade está 
cansada da descrença que lhe provoca tanta desonestidade e falta de ética 
na Administração. É preciso mudar. 48 - Art. 23, parágrafo único, I 

a VI.
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Para tanto, convém invocar a observação de Charles Debbasch ao 
examinar as instituições jurídicas. Diz o grande publicista francês que 
as instituições jurídicas dependem sempre de certas ideologias, de uma 
certa concepção filosófica, e delas não escapam as instituições políticas e 
as administrativas.49

E – aduzimos nós – uma das maiores ideologias que podem servir de 
inspiração para a Administração Pública é a ética. Ao que parece, o 
legislador, na nova lei, tenha tentado, mais uma vez, guindá-la a princípio 
institutivo; só precisamos aguardar para saber se conseguirá seu intento.

49 CHARLES DEBBASCH, 
Institutions e Droit 
Administratifs, P.U.F., Paris, 
1976, p. 23. Eis o texto do autor 
no original: “Les institutions 
juridiques dépendent toujours 
de certaines idéologies, 
d’une certaine conception 
philosophique, et les 
institutions politiques et 
administratives n’échappent 
pas à cette règle”.
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1 - OS EIXOS TEMÁTICOS DA 
SUSTENTABILIDADE
Quanto maiores a dimensão e a complexidade da organização, maior o 
desafio de estruturarem-se, com racionalidade, eficiência e eficácia, ações 
comprometidas com a sustentabilidade.

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro bem ilustra a asserção. 
Sua estrutura organizacional compreende 800 órgãos jurisdicionais (os 
que prestam a jurisdição de primeiro e segundo graus) e 700 unidades 
administrativas (as que cuidam das atividades de apoio logístico e 
financeiro em geral), distribuídos pelas 82 Comarcas do Estado, ocupando 
150 móveis com área total de 640 mil metros quadrados, nos quais 
circulam, diariamente, em caráter permanente, 800 magistrados, 16 mil 
servidores, cinco mil empregados de empresas terceirizadas, além de um 
contingente flutuante de membros do Ministério Público, advogados, 
procuradores estatais, defensores públicos e demais protagonistas dos 
processos judiciais (partes, testemunhas, peritos, entre outros auxiliares da 
justiça). Trata-se do segundo maior tribunal de justiça do país, em termos 
de dimensão física e volume de processos (dois milhões de ações novas 
distribuídas e um milhão e 200 mil julgadas, a cada ano, do que resulta um 
acervo de processos em curso no total, por ora, de nove milhões). 

Por evidente que esse complexo de pessoas, edificações, instalações e 
serviços demanda consumo diário de energia elétrica, água, produtos e 
insumos os mais variados, gerando toneladas de resíduos, recicláveis ou 
não, a exigir gestão sustentável nos três segmentos de sua integrada e 
interdisciplinar abrangência – social, econômica e ambiental.

Tal o cenário organizacional que levou a administração judiciária estadual, 
em 2010, a aderir a convênio – já renovado até 2018 – proposto pelo 
Ministério do Meio Ambiente, que, com fundamento no modelo de 
cooperação estimulado pelo art. 241 da Constituição da República, com a 
redação da Emenda Constitucional nº 19/98, instituiu a chamada Agenda 
Ambiental da Administração Pública brasileira, entrelaçando os três 
Poderes constituídos, em todos os entes integrantes da Federação, daí a 
sigla A3P, cuja apresentação enfatiza que “A sobrevivência das organizações 
públicas ou privadas estará assentada na nossa capacidade de atualizar o 
seu modelo de gestão, adequando-o ao contexto da sustentabilidade”.

Das proposições da A3P, a que, fundadas no art. 225 da Constituição 
Federal, se somam normas legislativas, bem como diretrizes e orientações 
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expedidas por entidades especializadas, notadamente, no âmbito 
judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, é possível extraírem-se os cinco 
eixos temáticos que balizam a concepção de políticas, objetivos e metas 
de sustentabilidade, tal como adotados pelo Judiciário fluminense, por 
inspiração de seu órgão formulador (Comissão de Políticas Institucionais 
para a Promoção da Sustentabilidade - COSUS) e sob a gestão de duas 
unidades operacionais, vinculadas à Presidência do Tribunal (Departamento 
de Promoção à Sustentabilidade e Divisão de Gestão Ambiental).

Esse conjunto de princípios, normas, regras e recomendações induz 
à classificação das ações de sustentabilidade, no âmbito interno da 
organização judiciária fluminense, em cinco eixos temáticos, que aglutinam 
órgãos, unidades e agentes, com atribuições e competências afins, para 
a realização de tarefas integradas em todos os níveis e escalões dos 
órgãos jurisdicionais e unidades administrativas, a saber: (i) uso racional 
dos recursos naturais e bens públicos: (ii) gerenciamento de resíduos; (iii) 
educação e sensibilização ambientais; (iv) qualidade de vida no ambiente 
laboral; (v) contratações e licitações sustentáveis. 

As sessões mensais da COSUS desenvolvem-se segundo esses eixos 
temáticos, cujos agentes responsáveis mantêm a Comissão atualizada 
sobre as ações e os resultados obtidos, dela colhendo, em resposta, 
análises colegiadas, decorrentes de debates interdisciplinares, lançadas em 
atas que constituem documentos tanto orientadores do prosseguimento 
dos trabalhos quanto indutores da formação progressiva de uma cultura 
gerencial comprometida com a sustentabilidade. 

2 - O EIXO DO USO RACIONAL 
DOS RECURSOS NATURAIS 
E BENS PÚBLICOS
Nos projetos de reforma ou de edificação de prédios do Judiciário 
fluminense ingressaram preocupações objetivas com eficiência energética, 
utilização de materiais de mínimo impacto ambiental e processos 
construtivos redutores desses impactos.

Isto porque as edificações respondem por 42% de toda a energia elétrica 
consumida no País, distribuídas entre os setores residencial (23%), comercial 
(11%) e público (8%). No caso dos prédios públicos ou comerciais, sistemas 
de condicionamento de ar arcam com 48% do consumo e os de iluminação, 
com 24%, segundo levantamentos do Ministério do Meio Ambiente.
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Daí o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e 
a Eletrobrás haverem lançado, em 2010, a Etiqueta de Eficiência Energética 
de Edificações, que avalia e classifica as edificações de acordo com o seu 
consumo de energia. Segundo o consumo induzido por fachada e entorno 
dos prédios, pelos sistemas de iluminação e de ar condicionado, o nível 
de eficiência energética da edificação é classificado de (A) a (E), sendo 
que somente os prédios que recebem a classificação A, nos três aspectos 
avaliados, ganham o selo Procel Edifica. 

O Poder Judiciário fluminense conveniou com a Eletrobrás, aos 7 de 
dezembro de 2012, projeto destinado a promover, com base no Plano 
Nacional de Eficiência Energética-PNEf, o processo de etiquetagem Procel 
Edifica- Inmetro, tendo como edificação piloto o prédio do fórum novo de 
Niterói, a irradiar, oportunamente, o mesmo processo aos demais prédios 
em obras ou a edificar.

Desde então, os projetos básicos de edificação de novos fóruns e de 
reforma dos prédios existentes passaram a incluir, como itens obrigatórios 
de critérios técnicos, os de eficiência energética (cobertura verde, vidros 
especiais, ar condicionado central com distribuição setorizada, elevadores 
inteligentes, instalações e equipamentos adequados à racionalização do 
uso das águas, aquecimento solar, equipamentos de alto desempenho, 
valorização da iluminação natural, uso de tintas a base de água e de materiais 
de acabamento com baixa volatilidade, uso de madeira certificada e de 
pisos permeáveis etc.), canteiros de obras com baixo impacto ambiental, 
controle adequado de resíduos e bicicletário, entre outras soluções de 
sustentabilidade.

Ditos critérios foram incorporados aos projetos de reformas e edificação 
dos prédios dos fóruns de Alcântara, Itaboraí, Mesquita, Nilópolis, Rio 
Bonito, Teresópolis, Rio das Ostras e Lâmina III do Fórum Central, nos quais 
foram instalados teto verde e área para segregação de resíduos, entre 
janeiro de 2013 e julho de 2014. 

Ainda como medida pertinente ao eixo de racionalização dos recursos 
naturais e ao uso de bens públicos, a Presidência do Tribunal editou, 
acolhendo proposta da COSUS, o Ato nº 12/2014, que estabeleceu a 
padronização de impressão mediante o uso preferencial da Fonte Ecológica 
Spranq (Ecofont), que enseja até 25% de economia de tinta na impressão 
de documentos que, dada a sua natureza, não possam ser apenas virtuais.
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 3 - O EIXO DO GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS
A gestão ambiental adequada de resíduos veio a ser disciplinada pela Lei 
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a chamada Lei da Política de Resíduos 
Sólidos, regulamentada, na administração da União, pelo Decreto Federal 
nº 7.404/2010, e, na administração deste Estado, pelo Decreto Estadual nº 
40.645/2007. Esse conjunto normativo instituiu a separação obrigatória 
dos resíduos recicláveis daqueles não recicláveis. Neste Estado, foi 
constituída a Comissão da Coleta Seletiva Solidária, impondo a destinação 
dos recicláveis a cooperativas de catadores e os não recicláveis aos aterros 
sanitários credenciados.

Considerada a índole essencialmente técnica da matéria, 
o Judiciário fluminense conveniou com a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro-UERJ, aos 21 de novembro de 
2013, parceria de cooperação técnica e científica para a 
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
do TJERJ, abrangente do complexo do Fórum Central e do 
depósito localizado na Praça da Bandeira. Elaborada pelo 
Instituto de Biologia daquela Universidade, após visitas às 
instalações e fontes geradoras das toneladas de resíduos 
decorrentes das atividades judiciárias, a versão preliminar 
do plano foi aprovada aos 5 de junho de 2014, estimando-
se que, no segundo semestre de 2014, estará concluída 
a versão final, consagrando as soluções gerenciais que 
serão implementadas para todo o ciclo da gestão dos 
resíduos sólidos, incluindo coleta, separação, transporte e 
destinação.

  

4 - O EIXO DA EDUCAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAIS
A maioria das pessoas ainda não tem consciência dos impactos socioambientais 
que elas próprias produzem. Assim também ocorre com os servidores públicos, 
daí a importância de se formar uma nova cultura institucional, nas atividades 
meio e fim do setor público, mediante ações educativas.

Palestras, cursos, exibição de filmes comentados e outras iniciativas 
do gênero podem vir a sensibilizar os servidores, com o objetivo de 
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despertar a responsabilidade socioambiental individual e coletiva, bem 
como de capacitá-los para práticas administrativas sustentáveis.

Nos três últimos anos, ações desse teor foram deflagradas: o sistema 
interno de som do complexo do Fórum Central da Capital veiculou 
mensagens ambientais que orientam, por meio de ilustrações práticas, 
como economizar água e energia elétrica; alcançaram as vinte mil 
pessoas que, diariamente, aguardam, nos corredores daquele fórum, as 

audiências ou circulam pelo prédio, bem assim os serventuários e 
auxiliares que trabalham no complexo; também o sítio eletrônico 
do Tribunal dissemina mensagens ambientais periódicas; 
realizaram-se cursos de formação de agentes e monitores 
ambientais, bem como de capacitação para o preparo e condução 
de procedimentos licitatórios com observância de requisitos de 
sustentabilidade; sessões de cinema exibiram filmes acerca de 
saneamento, resíduos, consumo, gestão e mudanças climáticas; 
os novos servidores do Judiciário, aprovados em concursos 
públicos, são recepcionados pelo programa de integração 
funcional, em cujo temário se insere matéria ambiental nas 
matrizes de competência; o sítio eletrônico do Tribunal permite 
acesso ao clipping produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
onde se sintetiza o noticiário ambiental divulgado na mídia 
nacional, e se dá acesso à legislação ambiental através do banco 
do conhecimento ambiental.

A Escola da Magistratura mantém, há quinze anos, um fórum 
permanente de direito ambiental, promotor de eventos e 
palestras de especialistas e autoridades; oferece um módulo 
de direito ambiental no programa do curso de pós-graduação 
em direito administrativo e um curso de pós-graduação em 
direito ambiental, cada qual com 360 horas-aula de duração e 
credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação-CEE.

A Escola de Administração Judiciária também oferece um curso de pós-
graduação lato sensu em direito ambiental, igualmente credenciado 
pelo CEE, destinado a serventuários.

Servidores treinados vêm impulsionando a execução dos convênios de 
cooperação ambiental: (a) com a Eletrobras, referente ao processo de 
etiquetagem (Ence) Procel Edifica–Inmetro; (b) com a UERJ, almejando 
a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; (c) com 
a Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, facultando o 
acesso ao Sistema de Gestão de Gastos, do Governo do Estado do Rio de 
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Janeiro (d) com a Ampla, para o estabelecimento de condições técnicas 
e financeiras de implementação de eficiência energética em unidades 
consumidoras situadas nas regiões servidas pela concessionária; (e) com 
a Secretaria de Estado do Ambiente, objetivando promover a integração 
institucional na execução de atividades de cooperação e assessoria técnica 
em gestão ambiental.

A cada ano, são promovidos eventos comemorativos do Dia Mundial do 
Meio Ambiente e outras datas significativas, tais como:

• criação de  um novo layout do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, desde 2011; 

• ciclos de palestras sobre:

• “Judiciário Sustentável e A3P”;

• “Protocolo de Quioto: resultados e preparativos para sua substituição – 
o que esperar do futuro das mudança climáticas e suas repercussões na 
gestão pública”. 

5 - O EIXO DA QUALIDADE 
DE VIDA NO AMBIENTE LABORAL
Importa à sustentabilidade a melhoria da qualidade do ambiente de 
trabalho, onde o servidor exerce suas atividades e passa a maior parte de 
sua vida profissional ativa, por isto que o conceito abarca aspectos físicos, 
ambientais e psicológicos. 

Em agosto e setembro de 2012, realizou-se o primeiro curso de noções de 
ergonomia, com a participação de serventuários de diversos setores e do 
qual resultou a criação, em outubro daquele ano, do Grupo de Trabalho 
em Ergonomia, que realiza reuniões mensais, com elaboração de folder e 
cartilha virtual com noções de ergonomia para os serventuários.

Seguiram-se visitas a serventias judiciárias, para análise e diagnóstico dos 
riscos ergonômicos, tendo em vista a implantação do processo judicial 
eletrônico, entre 2012 e 2013. E produziu-se um vídeo para exibição nas 
serventias, mostrando a correção de posturas corporais em relação ao 
mobiliário e aos equipamentos de informática.
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6 - O EIXO DAS CONTRATAÇõES E 
LICITAÇõES ADMINISTRATIVAS
6.1 Contextualização
A Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, introduziu na Lei nº 8.666/1993, 
a chamada Lei Geral das Licitações e Contratações Administrativas, 
modificações que abrem um novo ciclo para a gestão dos contratos 
públicos, qual seja o da incorporação, como cláusula geral obrigatória, do 
desenvolvimento nacional sustentável.

As repercussões dessa cláusula sobre as várias fases do processo administrativo 
das contratações de compras, obras e serviços se prenunciam intensas, em 
extensão e profundidade. Serão por ela alcançadas a especificação de materiais 
e produtos, a elaboração de projetos básicos de obras e serviços, a estimativa 
dos preços de mercado, a definição dos critérios de julgamento de propostas, 
o exercício do juízo de aceitabilidade de preços, a análise de impugnações a 
atos convocatórios de licitações, o julgamento de recursos administrativos, a 
adjudicação do objeto e a homologação do procedimento competitivo.  

A rigor, nada escapa à necessidade de revisão e de ajustamento em todos 
os segmentos que configuram o devido processo legal da contratação, 
a que se devem adaptar órgãos, entidades e agentes, na Administração 
direta e na indireta, de qualquer dos poderes de todos os entes federativos, 
bem como fornecedores, prestadores de serviços e executores de obras 
que pretenderem participar dos certames licitatórios ou contratar com a 
Administração, no desempenho do compromisso jurídico-administrativo 
com o desenvolvimento sustentável.

Embora o tema conste da CR/88 há 24 anos, raros segmentos da 
Administração Pública brasileira se animaram a descerrar-lhe o sentido 
e a promover-lhe efetiva aplicação em sua atividade contratual, nessas 
duas décadas. A Lei nº 12.349/2010 terá transformado em dever jurídico 
o que antes dela não passava de apelo politicamente correto, dever esse 
que cobrará a responsabilidade dos administradores públicos, por isto que 
impende conhecê-lo e bem praticá-lo.

 6.2 - A cláusula geral do
desenvolvimento sustentável 
A nova série de alterações começa pela introdução, na cabeça do art. 3º da 
Lei nº 8.666/1993, da expressão que se destaca em negrito:
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“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

A Lei nº 12.349/2010 faz uso múltiplo da vetusta técnica de vincular a 
aplicação de determinado regime jurídico a cláusulas gerais, que são 
aquelas que exprimem valores universais a serem reconhecidos e atendidos 
quando da aplicação da lei por elas balizada. As diretrizes estabelecidas em 
cláusulas gerais fixam o compromisso de aplicar-se a lei em harmonia com 
esses valores, que lhe dão significado ontológico permanente.

Daí afirmar-se que ditas cláusulas asseguram a mobilidade do sistema 
jurídico (v. Judith Martins Costa, As cláusulas Gerais como Fatores de 
Mobilidade do Sistema Jurídico, Revista dos Tribunais, vol. 680, p. 50), 
na medida em que permitem “que o aplicador o ajuste às contingências 
históricas e socioeconômicas que o tempo e a cultura vão moldando e 
transformando... Há leis que prodigalizam o emprego de cláusulas gerais 
no propósito de assegurar maior longevidade e atualidade aos respectivos 
sistemas normativos, a despeito das mutações da cultura, que tenderiam 
a torná-los obsoletos...”. No Código Civil brasileiro de 2002, por exemplo, 
identificam-se como cláusulas gerais, entre outras, a da função social do 
contrato como limite à autonomia privada; a do atendimento aos fins 
sociais e econômicos de todo negócio jurídico; a da função social da 
propriedade e da empresa; a do dever de indenizar objetivamente, isto é, 
independentemente de dolo ou culpa, quando a atividade causadora do 
dano criar riscos para o direito de outrem.

Há vagueza e generalidade nas cláusulas gerais e caberá ao aplicador da 
lei criar a solução que as homenageará a cada caso concreto, o que poderá 
legitimar soluções distintas para situações aparentemente idênticas. A 
função da cláusula geral é integrativa, no sentido de que o sistema espera 
que o aplicador encontre a solução adequada, desde que concordante 
com as diretrizes estabelecidas em suas cláusulas gerais. Estas conferem ao 
aplicador discrição que deve exercitar em busca de soluções que submetam 
o caso concreto às diretrizes estabelecidas em tese. Resulta que os agentes 
da Administração devem instruir os processos de contratação de modo a 
demonstrar que os direitos e obrigações previstos no contrato sejam aptos 
a cumprir as diretrizes das cláusulas gerais fixadas nas normas de regência.
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A cláusula geral introduzida na Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 12.349/2010 
é a da “promoção do desenvolvimento nacional sustentável”. Em outras 
palavras, e à conta da configuração jurídica da cláusula geral, toda 
contratação de obra, serviço ou compra pela Administração Pública deve 
ser capaz, doravante, de contribuir para promover o desenvolvimento 
sustentável. Descumprirá essa cláusula geral e padecerá de vício de 
ilegalidade o contrato inepto para promover desenvolvimento sustentável, 
ou, pior, que, além de não o promover, o comprometa, a demandar a 
invalidação da avença e a responsabilização de quem lhe haja dado causa.

Assim, os processos administrativos da contratação, com ou sem 
licitação, passam a zelar, necessariamente, nos termos da nova 
redação do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, pela observância de três 
valores inarredáveis e cumulados: isonomia entre os concorrentes no 
mercado; proposta mais vantajosa para o interesse público, dentre as 
obteníveis no mercado; promoção do desenvolvimento sustentável.

O texto inovador associa o desenvolvimento sustentável ao 
âmbito nacional. Nada obstante, nenhuma razão há para excluir-
se da cláusula geral o desenvolvimento sustentável regional ou o 
desenvolvimento sustentável local. Isto porque o art. 3º da Lei nº 
8.666/1993 veicula norma de caráter geral, o que significa que porta 
abrangência nacional, em face do art. 22, inciso XXVII, da CR/1988, 
por isto que de observância obrigatória pelas administrações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Obras, 
serviços ou compras contratados por esses entes federativos 
devem, sem exceção, igualmente cumprir a nova cláusula geral, 
mas, em sua maioria, as contratações estaduais, distritais ou 
municipais importam ao desenvolvimento sustentável em âmbito 
regional, estadual ou local, não, necessariamente, nacional.

A adotar-se interpretação restritiva – no sentido de que a nova 
cláusula importa, exclusivamente, ao desenvolvimento sustentável 

nacional –, estar-se-ia a exonerar os poderes públicos estaduais, distritais e 
municipais de sua observância na maioria de suas contratações, somente 
devendo incidir naquelas cujos objetos e resultados repercutissem em 
âmbito nacional. Tal interpretação não se compadece com o caráter 
geral da norma do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e com a índole universal da 
cláusula geral nela introduzida pela Lei nº 12.349/2010.   

A função da qualificadora “nacional” na expressão “desenvolvimento 
sustentável” está em compatibilizá-la com as políticas públicas 
constitucionais, que, conquanto se refiram ao desenvolvimento econômico 
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nacional, por evidente que não arredam o exercício das competências 
estaduais, distritais e municipais do dever de promover o desenvolvimento 
do país, com o fim de elevar a qualidade de vida de sua população, onde 
quer que se encontre no território nacional. O fundamento último desse 
desenvolvimento e dessa qualidade reside na dignidade da pessoa humana, 
com o compromisso da promoção do bem de todos, sem preconceito de 
qualquer índole (CR/88, artigos 1º, III, e 3º, IV).

Nem se justificaria que a nova cláusula geral desprezasse a contribuição 
do poder de compra dos poderes públicos das várias esferas federativas, 
todas autônomas entre si (CR/88, art. 18), como instrumento de fomento 
do mercado interno, em qualquer de seus âmbitos. É o que se deduz 
do item 6 da exposição de motivos interministerial que encaminhou a 
Medida Provisória nº 495, de 19.07.10, que veio a converter-se na Lei nº 
12.349/2010, verbis: 

“A modificação do caput do art. 3º visa agregar às finalidades das licitações 
públicas o desenvolvimento econômico nacional. Com efeito, a medida 
consigna em lei a relevância do poder de compra governamental como 
instrumento de promoção do mercado interno, considerando-se o potencial 
de demanda de bens e serviços domésticos do setor público, o correlato 
efeito multiplicador sobre o nível de atividade, a geração de emprego 
e renda e, por conseguinte, o desenvolvimento do país... a proposição 
fundamenta-se nos seguintes dispositivos da Constituição Federal de 
1988: (i) inciso II do art. 3º, que inclui o desenvolvimento nacional como um 
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; (ii) incisos I e 
VIII do art. 170, atinentes à organização da ordem econômica nacional, que 
deve observar, entre outros princípios, a soberania nacional e a busca do 
pleno emprego; (iii) art. 174, que dispõe sobre as funções a serem exercidas 
pelo Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica; 
e (iv) art. 219, que trata de incentivos ao mercado interno, de forma a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do país”.

O exame da exposição de motivos de todo novo diploma legislativo sempre foi 
importante para conhecer-se a ratio de suas disposições. Tornou-se ainda mais 
relevante no estado democrático de direito, cuja construção é o repto lançado 
pela CR/88, que passa a exigir a explicitação dos motivos (conjunto das razões 
de fato e de direito que legitimam toda manifestação da autoridade pública, seja 
legislativa, administrativa ou judiciária), de sorte a habilitar o controle – social 
e pelas instituições a tanto legitimadas – da idoneidade desses motivos para 
a consecução das finalidades de interesse público que intentariam promover 
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(CR/88, artigos 5º, LIV e LV, 74 e 93, IX e X, se bem entendidos tais preceptivos 
em todo o seu potencial vinculante do exercício do poder estatal, quer se trate 
de ato judicial, legislativo ou administrativo). 

Sendo assim, as razões anunciadas na exposição de motivos da MP 
nº 495/2010 deixam claro que o novo regime legal das licitações 
e contratações pretende aproveitar o poder de compra do estado 
para estimular a sustentabilidade em suas múltiplas relações com o 
“desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população 
e a autonomia tecnológica do país”. Cria-se, portanto, vinculação entre tais 
motivos e as definições, direitos e obrigações a serem estabelecidos em 
projetos, editais e contratos de compras, obras e serviços da Administração 
Pública. Vinculação que, no jargão do direito público, traduz dever jurídico. 
Em outras palavras, a cláusula geral do desenvolvimento nacional é de 
presença e cumprimento obrigatórios nas contratações administrativas, 
tanto como mola propulsora da ação quanto como finalidade a ser por ela 
alcançada.    

6.3 - O vínculo da sustentabilidade
Ao “desenvolvimento nacional”, fórmula adotada pela Medida Provisória 
nº 495/2010, a Lei nº 12.349/2010 aditou “sustentável”. O motivo parece 
evidente: comprometer as licitações e contratações com os princípios e 
normas de proteção ambiental, igualmente guindados a status de política 
pública constitucional, com realce, tratando-se de obras, serviços e compras 
governamentais, para o disposto no art. 225, § 1º, inciso V, da CR/88 (“Para 
assegurar a efetividade desse direito [meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida], incumbe ao Poder Público: ... V – controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”).

Técnicas, produtos e substâncias há que degradam o meio ambiente, direta 
ou reflexamente, a curto, médio ou longo prazo, e que, nada obstante, 
integram projetos e especificações objeto de licitações e contratações 
administrativas, a violar, rombudamente, o dever jurídico de controle de 
que aquele preceptivo da Constituição incumbe os poderes públicos. 

Em verdade, a Lei nº 12.349/2010 veio por cobro à omissão do regime 
legal geral das licitações e contratações, que não explicitava, mediante 
norma interna de seu próprio sistema, o que já decorria da Constituição da 
República e vinha sendo alvo de regras em leis setoriais e normas infralegais 
específicas. Com efeito, legislações estaduais pioneiras (São Paulo e Minais 
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Gerais à frente, mas não apenas) cuidaram de inserir normas que tornassem 
suas licitações e contratações comprometidas com a proteção ambiental –
as chamadas licitações e contratações sustentáveis – desde fins da década 
de 1990, ao passo que se calava a Lei Geral das Licitações e Contratações 
da Administração Pública brasileira.

Ilustra-se a preocupação de administrações estaduais, escoteiras na 
adoção de normas de proteção ambiental na contratação de bens e 
serviços, com excerto de parecer oferecido na Procuradoria do Estado de 
São Paulo acerca da constitucionalidade da Lei estadual nº 11.878/2005, 
que adotou o “selo verde oficial do Estado” para identificar produtos 
que integram o Cadastro de Materiais do Estado de São Paulo segundo 
critérios ambientais, verbis:

“... a Constituição impõe ao Poder Público a adoção não apenas de 
ações de cunho repressivo, visando à recuperação do dano ambiental, 
mas contempla, principalmente e de forma muito mais eficaz, ações 
de caráter preventivo, como o incentivo a tecnologias menos gravosas 
ambientalmente e o tratamento diferenciado em razão do impacto 
ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e 
prestação, atribuindo ao Poder Público o dever de ... ‘V – controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente; VI – promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da Lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’...

“A ação da Administração Pública na qualidade de consumidor, ao contratar 
a aquisição de bens, a prestação de serviços diversos e a execução de obras, 
encontra-se necessariamente subordinada aos comandos de natureza 
preventiva determinados pela Constituição, que levam, obrigatoriamente, 
à implantação de políticas públicas voltadas ao consumo sustentável. 
Ao Poder Público cabe desempenhar o papel de indutor de políticas 
ambientalmente sustentáveis.

“Nesse sentido, há que se destacar a atuação do Brasil na ‘Conferência da Terra’, 
quando se reuniu a ‘Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento’, conhecida como Eco/1992, que adotou na Agenda 21 
o desenvolvimento sustentável como meta a ser alcançada pelos países, 
mediante o estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões 
insustentáveis de produção e consumo, e de políticas estratégicas nacionais 
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de estímulo à mudança no padrão de consumo insustentável. No mesmo 
sentido a Declaração do Rio 92 contempla, no Princípio 8, que os Estados 
devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo.

“Vê-se, portanto, que os referidos documentos de natureza programática 
demonstram a clara preocupação mundial com o denominado consumo 
sustentável, no qual não apenas a iniciativa privada mas principalmente 
o Poder Público possuem papel da mais alta relevância. O consumo 
sustentável pressupõe o desenvolvimento econômico de forma viável, 
com competitividade e lucro, aliado às questões ambientais e sociais.

“... o que se quer evidenciar é que, com a elevação do significado 
da Constituição e com o consenso, quase universal, não só de sua 
superioridade formal, como também de sua ascendência axiológica 
sobre todo o ordenamento jurídico, há uma importantíssima modificação 
no direito administrativo: a lei é substituída pela Constituição como 
a principal fonte desta disciplina jurídica. A reserva vertical da lei foi 
substituída por uma reserva vertical da Constituição. A Constituição passa 
a figurar como norma diretamente habilitadora da atuação administrativa, 
havendo uma verdadeira osmose entre a Constituição e a lei... Com efeito, 
a Constituição se presta (i) não só como norma direta e imediatamente 
habilitadora de competências administrativas, como também (ii) serve de 
critério imediato de decisão administrativa... Com efeito, a vinculação da 
atividade administrativa ao direito não obedece a um esquema único, 
nem se reduz a um tipo específico de norma jurídica – lei formal. Essa 
vinculação, ao revés, dá-se em relação ao ordenamento jurídico, uma 
unidade (Constituição, leis, regulamentos gerais, regulamentos setoriais), 
expressando-se em diferentes graus e distintos tipos de normas, 
conforme a disciplina estabelecida na matriz constitucional. A vinculação 
da Administração não se circunscreve, portanto, à lei formal, mas a esse 
bloco de legalidade (o ordenamento jurídico como um todo sistêmico), 
a que aludia Hariou, que encontra melhor enunciado, para os dias de 
hoje, no que Merkl chamou de princípio da juridicidade administrativa...” 
(Procuradora Sílvia Helena Nogueira Nascimento, no processo SMA nº 
10.409/2005).   

O quadro de anomia legal na administração federal veio a ser mitigado pela 
Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, editada para dispor “sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional”. E que 
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haure diretamente da Constituição a legitimação de suas disposições 
regulamentadoras da atuação estatal na contratação de compras, obras e 
serviços sustentáveis. 

Em síntese, tal regulamentação administrativa tornou obrigatório, sem 
prejuízo de outras práticas de sustentabilidade ambiental, tecnicamente 
justificadas em cada contratação (vinculação a motivos explicitados), que:

(a) as especificações de bens, serviços e obras contenham “critérios de 
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas”;

(b) os instrumentos convocatórios das licitações (editais e cartas-convite) 
formulem “exigências de natureza ambiental de forma a não frustrar a 
competitividade”;

(c) os editais das licitações dos tipos melhor técnica e técnica e preço 
estabeleçam “critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação 
e classificação das propostas”; 

(d) a elaboração de projetos básicos ou executivos, para a contratação de obras e 
serviços de engenharia, visem “à economia da manutenção e operacionalização 
da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização 
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental”, arrolando uma 
série de usos e procedimentos tendentes ao cumprimento dessa finalidade;

(e) nas obras e serviços de engenharia, se exija o uso de agregados reciclados, 
observando-se as normas do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de 
Construção Civil – PGRCC, consoante estabelecidas pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, devendo os resíduos removidos estar acompanhados de 
Controle de Transporte de Resíduos, de acordo com as normas pertinentes da 
ABNT; 

(f) no projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de 
engenharia sejam observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), bem como as normas da 
Organização Internacional para a Padronização - ISO - nº 14000, tanto que “o 
instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes sobre a área de gestão 
ambiental dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que 
o licitante adota práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens 
que forem inservíveis para o processo de reutilização”; 

(g) tratando-se de compra, serão exigíveis critérios de sustentabilidade 
ambiental, tais como os de que “os bens sejam constituídos, no todo ou em 
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parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável”, sejam observados 
os requisitos ambientais para a obtenção de “certificação do INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 
aos seus similares”, “os bens sejam preferencialmente acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis”, os bens não contenham substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na norma europeia conhecida como 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances – Restrição de Certas 
Substâncias Perigosas), tais como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, 
cádmio, bifenil-polibromados e éteres difenil-polibromados, comprovado 
mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada; 

(h) caso inexista tal certificação, o edital poderá prever que a entidade 
pública contratante diligencie “para verificar a adequação do produto 
às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da 
licitante selecionada” (o que se compadece com a regra do art. 75 da Lei 
nº 8.666/1993), e desclassificando-se a proposta caso não se confirme a 
adequação do produto; 

(i) cuidando-se de contratação de serviços, as empresas contratadas 
devem adotar práticas de sustentabilidade em sua execução, tais como o 
uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações 
e especificações determinadas pela Anvisa, medidas tendentes a evitar 
o desperdício de água tratada, a observância de normas técnicas quanto 
aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento, 
o fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança 
pertinentes;                   

(j) a empresa contratada treine os seus empregados para a redução de 
consumo de energia elétrica, de água e a redução da produção de resíduos 
sólidos; 

(k) a empresa contratada separe os resíduos recicláveis na fonte geradora, 
destinando-os a associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis;

(l) sejam respeitadas as normas da ABNT sobre resíduos sólidos;

(m) preveja-se a destinação ambiental adequada de pilhas e baterias 
usadas ou inservíveis, segundo o disposto em resolução do Conama;

(n) todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional disponibilizem os bens considerados ociosos, 
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e que não tenham previsão de utilização ou alienação, para doação a 
outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da federação, 
devendo, ademais, antes de iniciar o processo de contratação, verificar a 
disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por meio de consulta 
ao fórum eletrônico de materiais ociosos;

(o) o portal eletrônico de contratações públicas do governo federal 
(Comprasnet) passe a divulgar listas dos bens, serviços e obras contratados 
com base em requisitos de sustentabilidade ambiental, bolsa de produtos 
inservíveis, banco de editais sustentáveis, boas práticas de sustentabilidade 
ambiental, dados sobre planos e práticas de sustentabilidade ambiental na 
administração pública federal.

Associado ao desenvolvimento nacional, “o desafio ambiental e climático 
não é um modismo, um nicho, uma nota. É o pano de fundo de qualquer 
proposta verdadeiramente desenvolvimentista. O verde de anos atrás 
defendia espécies ameaçadas. Elas continuam precisando de proteção, 
mas o verde hoje tem urgências mais amplas. Mudou de patamar. Nenhum 
planejamento estratégico em empresas, organizações, países pode ignorar 
essa questão. É uma nova lógica à qual todos os outros projetos – da logística 
à reforma tributária, da educação ao planejamento urbano, da energia ao 
financiamento público – têm que se adaptar. É isso ou não ter futuro. Simples 
assim” (Miriam Leitão, O Globo, edição de 5.10.2010, p. 34).

6.4 - O parâmetro do preço de mercado
A introdução do desenvolvimento nacional sustentável entre as cláusulas 
gerais da Lei nº 8.666/1993 não altera o parâmetro básico de comparação 
entre propostas quanto ao preço, para o fim de fixar-se a preferência da 
Administração, qual seja o do valor de mercado do bem, obra ou serviço 
objeto da licitação ou da contratação direta, desde que se comparem 
preços de objetos igualmente comprometidos com a sustentabilidade.

Na legislação específica há, pelo menos, vinte e duas possíveis acepções 
qualificadas de preço (preço estimado, preço oferecido, preço aceitável, preço 
contratado, preço reajustado, preço revisto, preço corrigido, preço atualizado, 
preço máximo, preço mínimo, preço simbólico, preço irrisório, preço excessivo, 
menor preço, melhor preço, técnica e preço, registro de preços, preço de 
mercado, preço baseado nas ofertas dos demais licitantes, preço global, preço 
unitário, tomada de preços). Em todas subjaz a idéia de preço de mercado.

Quando cogita de estimar o preço, na fase interna instrutória inerente a 
todo procedimento licitatório (Lei Geral, art. 23, caput, e Lei do Pregão, art. 
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3º, I), a legislação almeja: (i) definir a modalidade cabível de licitação, se em 
função do valor estimado (concorrência, tomada de preços e convite), não 
se aplicando nas modalidades que se distinguem em função da natureza 
do objeto, qualquer que seja o seu valor (leilão, concurso e pregão); (ii) 
vincular a aquisição à disponibilidade orçamentária – Lei Geral, artigos 
7º, § 2º, III, e 14; (iii) ministrar elementos, à comissão de licitação ou ao 
pregoeiro, para a formulação do juízo de aceitabilidade das propostas de 
preço e sua classificação/desclassificação – Lei Geral, artigos 7º, § 2º, II, e 
§ 7º; 14; 40, X e § 2º, II;  e Lei do Pregão, art. 4º, XI.

A legislação não indica critérios de estimação, porém há referências 
balizadoras, em face das quais a jurisprudência das Cortes de Controle 

Externo examina os casos concretos, a saber:

(i) na Lei Geral, artigos 7º, § 2º, II (planilhas que expressem a 
composição de todos os custos unitários, no caso de obra ou 
serviço); 15, V e § 6º (preços praticados no âmbito da AP e 
incompatibilidade com preço vigente no mercado); 23, § 1º 
(recursos disponíveis no mercado e economia de escala); 26, 
p. único, III (justificativa do preço na contratação direta); 40, 
X (permitido preço máximo, vedados preço mínimo e preços 
de referência); 43, IV (compatibilidade com preços correntes 
no mercado, ou fixados por órgão oficial competente, ou 
constantes do sistema de registro de preços); 45, § 1º, I (preço em 
correspondência com as especificações); 48, II (custos coerentes 
com os de mercado);

(ii) na Lei do Pregão, artigos 1º, p. único (especificações usuais 
no mercado); 3º, I (critérios de aceitação estabelecidos na fase 
preparatória);

(iii) a pesquisa para estimar-se o preço há de ser ampla, envolvendo 
várias fontes (resultados de licitações anteriores sobre o mesmo objeto 
ou assemelhado; preços obtidos por outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública na contratação de objetos assemelhados; preços 
registrados ou constantes de cadastros administrativos, tipo Comprasnet, 
para o mesmo objeto ou assemelhado; coleta de preços junto ao mercado), 
lançados os elementos e os resultados da pesquisa nos autos do processo 
(Lei do Pregão, art. 3º, III).

No estado democrático de direito, prevalece a exegese do órgão 
competente, no exercício regular de sua competência. Insere-se na 
competência dos órgãos de controle interno e externo, como agasalhada 

No estado 
democrático 

de direito, 
prevalece a 

exegese do órgão 
competente, 
no exercício 

regular de sua 
competência.
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na CR/88: fiscalização de legalidade, legitimidade e economicidade (art. 
70, caput); julgar contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II); aplicar 
sanções a responsáveis por ilegalidade de despesas ou irregularidade de 
contas, incluindo multa proporcional ao dano causado ao erário (art. 71, 
VIII); responsabilidade solidária do controle interno por irregularidades 
verificadas e não informadas (art. 74, § 1º).

À vista dessas competências, é de rigor que a Administração observe a 
orientação dominante das Cortes de Contas acerca do valor estimado, que 
a insta a buscar conhecer o preço de mercado mediante ampla pesquisa 
na fase preparatória, o que conduz à apuração da mediana (Lei nº 11.439, 
de 29.12.2006, art. 115 - “Os custos unitários de materiais e serviços de 
obras executadas com recursos dos Orçamentos da União não poderão 
ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, mantido pela 
Caixa Econômica Federal, que deverá disponibilizar tais informações na 
internet. § 1º - Somente em condições especiais, devidamente justificadas 
em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade 
competente, poderão os respectivos custos ultrapassar o limite fixado 
no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle 
interno e externo”). Mais:

.Ac. nº 2.986/2006, 1ª Câmara, rel. Min. Augusto Nardes – “Os processos de 
dispensa de licitação devem conter documentos que indiquem a prévia 
pesquisa de preços de mercado, em relação ao objeto a ser contratado/
adquirido, e a habilitação do respectivo fornecedor/prestador de serviços”;

.Ac. nº 1.024/2007, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz – “Possibilidade 
de estabelecimento de patamares de remuneração mínima a ser paga 
aos profissionais empregados de eventual vencedora de licitação... não 
se mostra irregular regra editalícia desta natureza, que vise a obstar a 
competição danosa entre as licitantes e a garantir a qualidade e a eficiência 
dos serviços contratados. Insta frisar, contudo, que, por óbvio, deve ser 
observado o princípio da razoabilidade no estabelecimento desses valores, 
os quais devem ser consentâneos com as funções a serem executadas e 
com os preços praticados no mercado...”;

.Decisão nº 528/1998, Plenário, rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha – “há 
irregularidade em procedimento licitatório em que não foi realizada a 
avaliação da compatibilidade dos preços constantes das propostas com os 
preços praticados no mercado...”;
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.Ac. nº 904/2006, Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar – “Na licitação do tipo 
menor preço deve ser escolhido o melhor preço para a administração, aí 
entendido preço consentâneo com o praticado no mercado, assegurada 
a prestação do serviço ou a entrega do bem a contento, não havendo 
impedimento a que se determinem requisitos de qualidade técnica mínima”;    

.Ac. nº 1.461/2003, Plenário, rel. Min. Augusto Sheman Cavalcanti – “... exija 
de cada licitante de obras públicas, nos instrumentos convocatórios, a 
documentação que comprove a compatibilidade dos custos dos insumos 
com os de mercado..., tais como composição unitária de preços; curva de 
insumos e serviços; tabelas de preços consagradas, como SINAPI, PINI, DNIT 
etc.; e demonstrativo de cálculo dos encargos sociais e do BDI utilizados na 
composição dos preços”.

Na mesma linha o entendimento da jurisprudência judicial, que se 
ilustra com o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no ROMS nº 
15.051/RS-2002, rel. Min. Eliana Calmon – “A licitação da modalidade 
menor preço compatibiliza-se com a exigência de preços unitários 
em sintonia com o valor global... Previsão legal de segurança para 
a Administração quanto à especificação dos preços unitários, que 
devem ser exequíveis com os valores de mercado, tendo como limite 
o valor global”.

Não sem relevantes razões, portanto, a exposição de motivos da MP nº 
495/2010 advertiu, em seu item 12, que “… são preservadas disposições 
precedentes da Lei nº 8.666, de 1993, que devem balizar as licitações, 
sobretudo no que concerne à manutenção de decisões de compra baseadas, 
eminentemente, nos atributos de preço e qualidade. A medida restringe, 
portanto, incentivos à constituição de monopólios e eventual conluio entre 
os licitantes, o que ensejaria a prática de preços mais elevados e maior ônus 
às compras públicas, vis-à-vis outras fontes de suprimento disponíveis”.

Cabe, aqui, a advertência para o parâmetro do preço de mercado porque 
tem sido frequente a ponderação de que os requisitos da sustentabilidade 
repercutem sobre os preços, chegando alguns a afirmar que os majorariam 
em cerca de 30%. Não se tem notícia de estudo que analise a questão no 
mercado brasileiro, porém se pode prenunciar ser infundada a arguição, 
ou, ao menos, tende a sê-lo na medida em que as empresas incorporem 
ao seu processo produtivo práticas de sustentabilidade, que, ao contrário, 
geram redução de custos.

Em setembro de 2010, o Instituto de Logística e Supply Chain - ILOS 
comunicou ao Fórum Global de Sustentabilidade, realizado no Rio de 
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Janeiro, o resultado de pesquisa que efetuou com mais de cem empresas 
brasileiras, sublinhando os seguintes achados:

“... 60% acham que as mudanças climáticas já têm impacto hoje em seus 
negócios, 6% dizem que terão impacto a curto prazo, 20% afirmam que 
apenas no longo prazo e apenas 14% acham que não serão afetadas. 
Clientes, fornecedores e governo são as fontes de pressão para essa 
mudança de atitude, mas apesar de as empresas relatarem que 69% dos 
clientes já exigem soluções ecologicamente corretas e 19% exigirão no 
curto prazo, apenas um em cada quatro clientes aceita pagar mais por 
isso. No setor onde há mais disposição de pagar esse preço é o de material 
de construção: chega a 50%... Há novas atitudes nas empresas, mesmo 
que o consumidor não queira pagar por essa mudança... Apenas uma 
em cada cinco empresas ouvidas pela pesquisa não pensa em ter áreas 
dedicadas à sustentabilidade. O tema até recentemente estava restrito 
ao marketing, mas hoje está entrando no cotidiano das empresas: 82% 
das que têm ações de sustentabilidade afirmaram que elas estão na 
área de compras, 77%, na de produção, 76%, no setor de logística... 
Quase metade delas reporta que essas ações produzem também uma 
bem-vinda redução de custos, como a racionalização de transporte e 
armazenagem, diminuição do consumo de energia e combustíveis, 
corte em desperdício no consumo de água. A Ambev fez uma gestão 
de sua frota, monitorando as emissões de gases de 35 veículos a 
diesel e fez uma manutenção dos caminhões que estavam fora das 
especificações. Aumentou o percentual de veículos que usam biodiesel. 
Reduziu o consumo de água, substituindo a lavagem tradicional da 
frota por lavagem a seco. Livrou-se dos veículos velhos. Hoje, a idade 
média da frota é de três anos e meio. A empresa trocou também o GLP 
pelo gás natural, como combustível das empilhadeiras. As empresas 
buscam outras que tenham necessidade de transporte complementar. 
O caminhão, que antes voltava vazio, agora volta carregado com 
produtos de uma outra empresa que queira fazer o caminho inverso. 
Na Natura, no  transporte para países da região ou áreas mais distantes 
do país, está sendo utilizada, sempre que possível, a via marítima, em 
vez da rodoviária, para reduzir as emissões... A Coperçusar fez acordo 
de longo prazo para aumentar a participação das ferrovias em seus 
transportes e construir uma malha de dutos. A rede Walmart criou o 
primeiro centro de distribuição ecoeficiente: o telhado deixa passar 
a luz solar, economizando energia; a água da chuva é coletada e 
reutilizada; as caixas são de plástico reciclado e recicláveis. O Pão de 
Açúcar fez um centro de distribuição com as mesmas características: 
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telhas translúcidas, energia solar, uso de água da chuva, reutilização 
da madeira e painéis termoisolantes nas câmaras frias. Magazine Luíza 
está montando em Louveira, São Paulo, um centro de distribuição com 
a mesma lógica... A Coca-Cola já inaugurou no Paraná a primeira ‘fábrica 
verde’ do grupo na América Latina com esses mesmos cuidados de 
redução do uso de água... A Unilever se prepara para lançar o Comfort 
concentrado, que vai reduzir em 79% o consumo de água no produto, 
o que equivale a 30 piscinas olímpicas ao ano e economia de 58% de 
plástico nas embalagens...” (O Globo, edição de 12.9.2010, p. 34).

Vê-se que o mercado se apetrecha para a sustentabilidade como 
estratégia de redução de custos, não de elevação de preços. Cabe ao 
poder de compra do poder público incentivá-lo, incluindo em seus editais 
de licitação e termos de contratos as exigências que conformam produtos, 
materiais, serviços e obras aos requisitos da sustentabilidade.

6.5 - A sustentabilidade positivada nas 
licitações e contratos do Judiciário 
fluminense
O Ato Normativo nº 6, de 2014, da Presidência do Tribunal, consolidou 
a estrutura básica padronizada de atos convocatórios e de termos de 
contrato, que deverá ser observada nas licitações e contratações do 
Tribunal de Justiça, incluindo requisitos expressos de sustentabilidade, 
sem embargo das adaptações que se mostrarem necessárias em cada caso, 
e atendendo às normas estabelecidas na Resolução nº 114, de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça.

O Ato Executivo nº 5.298, de 2013, aprovou o Guia Verde, contendo 
as especificações dos produtos mais frequentemente adquiridos pela 
administração judiciária, com base em normas técnicas expedidas pelas 
entidades credenciadas competentes, tais como Inmetro, ABNT, Conama. 

Aos 10 de setembro de 2014, entrou em vigor, aprovados pela 
Presidência do Tribunal, o Manual de Gestão de Contratos e as Rotinas 
Administrativas de nº 5 e 41, definidoras dos processos de trabalho 
que integram o ciclo das contratações de compras, obras e serviços 
em geral e, especificamente, de bens e produtos de informática, todos 
com expressas orientações acerca dos requisitos de sustentabilidade 
que se devem levar em conta nas fases interna e externa do processo 
de contratação, com ou sem licitação, bem como os fluxos de 
procedimentos discriminados em 39 formulários padronizados, 
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conjunto esse resultante do consenso obtido após ano e meio de debates 
entre diretorias, gestores e fiscais de execução de contratos.

6.6 - A orientação do
Tribunal de Contas da União
O controle externo se vem debruçando sobre o tema, provocado em casos 
nos quais a aplicação do desenvolvimento sustentável tem sido questionada 
em licitações e contratos. Segue-se rol exemplificativo de manifestações 
do Tribunal de Contas da União, das quais se extrai a orientação que a 
Corte vem construindo para dissipar dúvidas e incompreensões acerca 
da possível e desejável introdução de requisitos de sustentabilidade nos 
editais de licitação e em minutas de contratos de compras, obras e serviços. 

Uma vez que a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
foi incluída ao lado da garantia à isonomia e da seleção da oferta mais 
vantajosa como propósitos primeiros da licitação, o gestor deverá adotar 
nova postura, buscando contínua e permanentemente alcançar esse novo 
objetivo, tal como já procedia em relação aos outros dois. A nova finalidade 
exige que a Administração avalie sempre o efeito que a compra do objeto 
provocará quanto à promoção do desenvolvimento nacional. O gestor não 
pode ignorar esse aspecto, como não pode ignorar o dever de tratar os 
interessados com isonomia ou o de selecionar a proposta mais vantajosa.

A nova finalidade fixada para a licitação representa novo propósito para 
o contrato administrativo. Este deixa de ser apenas instrumento para 
o atendimento da necessidade de um bem ou serviço que motivou a 
realização da licitação, para constituir, também, instrumento da atividade 
de fomento estatal, voltado, dessa forma, não só para os interesses 
imediatos da Administração contratante como também para interesses 
mediatos, ligados às carências e ao desenvolvimento do setor privado.

Se o contrato cumprirá a finalidade de atender duplo interesse da 
Administração – imediato e mediato –, é legítima e adequada a conclusão de 
que a seleção a ser procedida mediante o certame licitatório resulte na escolha 
da proposta que ofereça a maior vantagem em relação a ambos objetivos.

E o que é a proposta mais vantajosa para a Administração? É aquela que 
ofereça o bem ou serviço requerido na licitação pelo menor preço, sem 
prejuízo da qualidade do produto ou serviço ofertado. Mesmo que a maior 
vantagem oferecida à Administração não seja, necessariamente, o menor 
preço, um preço menor representará, inexoravelmente, uma vantagem 
maior, quando mantidas as demais condições.



70

Assim, a Administração, ao descrever o objeto licitado, não pode adotar 
especificações dissociadas da necessidade a suprir, uma vez que isso 
poderia conduzir a elevação dos gastos contratados. Não pode também, 
por outro lado, deixar de fixar especificações mínimas, porque isso, embora 
possa levar a preços menores, resultaria em contratação inútil em face 
daquilo que se pretende atender, o que não representa vantagem alguma 
para a Administração. O dever de buscar a contratação mais vantajosa 
impõe, portanto, a necessidade de fixação de limites superiores e inferiores 
para especificação do objeto. Acima deles, o gasto pode ser superior ao 
necessário; abaixo, a contratação pode resultar inútil.

Essas especificações mínimas, até o advento do dever legal de a 
Administração buscar a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas suas contratações, deviam respeitar estritamente as 
características indispensáveis a dotar o bem ou o produto contratado 
de aptidão para suprir a necessidade que motivou a instauração do 
procedimento licitatório. Assim, se, por exemplo, a Administração tivesse 
necessidade de realizar uma escavação para abrir ruas, a especificação do 
objeto a ser contratado deveria observar as características que tornassem 
o produto a ser adquirido apto a escavar e movimentar a terra nas 
quantidades e prazos tecnicamente justificáveis, tais como capacidades 
volumétrica e de carga, potência, manobrabilidade, consumo etc.

A nova finalidade estabelecida para a licitação pela Lei 12.349/2010 
implica, porém, nova necessidade a ser atendida pela contratação 
resultante da licitação. Tal contratação não servirá apenas ao propósito 
de a Administração, tomando o mesmo exemplo usado no parágrafo 
anterior, cavar e movimentar terra, mas, igualmente, ao objetivo de 
promover o desenvolvimento nacional. Tão importante quanto atender à 
específica necessidade da Administração que venha a motivar a abertura 
de procedimento licitatório, é, também, desde a alteração legislativa 
promovida no art. 3º, o atendimento dos interesses previstos no §7º do 
referido dispositivo legal, a saber, geração de emprego e renda, efeito 
na arrecadação de tributos e desenvolvimento e inovação tecnológica 
realizados no país. Em suma, o objeto procurado pela Administração 
pode não ser apenas uma escavadeira, mas uma escavadeira cuja compra 
produza os efeitos positivos para a economia previstos na lei.

Assim, do mesmo modo que a descrição do objeto incluía especificações 
destinadas a garantir a utilidade do bem adquirido frente à necessidade 
que motivou a abertura do procedimento, deverá, agora, incluir qualidade 
que o torne apto também a suprir essa nova necessidade. O objeto passou 
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a conter elementos que não dizem respeito estritamente à utilidade que 
o bem ou o serviço prestará à Administração, mas também que dizem 
respeito ao resultado da sua compra para a sociedade brasileira. Com a 
nova finalidade para a licitação, um objeto não é mais definido apenas 
pelo que é capaz de produzir, mas também pelos efeitos que sua compra 
desencadeia. Se houver comprovação de que a única forma de atender 
à necessidade de promover o desenvolvimento nacional é a aquisição de 
produto brasileiro, então essa especificação deverá constar da descrição do 
objeto. Outra contratação, acerca dessa necessidade – a cujo atendimento 
a Administração encontra-se obrigada por dever legal –, não seria útil e, 
portanto, não seria vantajosa. Embora a licitação busque o menor preço, 
isso não se deve dar com o sacrifício da utilidade que o produto contratado 
prestará à Administração. Vê-se, com isso, que a nova finalidade da licitação 
não concorre com o dever de selecionar a proposta mais vantajosa, mas dá 
a ele novo significado.

A necessidade da Administração se confundia, antes, com a utilidade 
do bem, ou seja, o resultado oriundo do seu uso, parâmetro que servia 
também como medida da vantajosidade. Agora a aquisição do bem não 
visa mais estritamente atender à necessidade suprível pela utilidade que 
ele produz, mas também necessidades de outra ordem, relacionadas 
com aspectos macroeconômicos e expressamente mencionadas na lei 
(Acórdão nº 1.317/2013 – Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, Processo nº 
032.230/2011-7);

.A experiência na destinação de resíduos orgânicos em usina de 
compostagem é suficiente para demonstração da capacidade de 
processamento de resíduos orgânicos oriundos de frutas, legumes e 
verduras (Acórdão nº 792/2012 - Plenário, Processo nº 028.574/2011-7, Rel. 
Min. José Múcio Monteiro);

.Licitação de obra pública: a exigência de apresentação por parte das 
licitantes do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção (PCMAT) só pode ser feita em obras com 
mais de 20 trabalhadores (Acórdão nº 1883/2011 - Plenário, Processo nº 
011.664/2011-8, Rel. Min. Raimundo Carreiro);

.Pregão para contratação de serviços. A licença ambiental de operação 
deve ser exigida apenas do vencedor da licitação. Representação 
informou ao Tribunal supostas irregularidades na condução do Pregão 
Eletrônico nº 7/2010, promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA), com o objetivo de contratar empresa para a execução 
dos serviços de limpeza e conservação dos prédios da entidade. Ao 
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propor a improcedência da representação, o relator entendeu não haver 
irregularidade na exigência de licença ambiental de operação do licitante 
vencedor do certame, uma vez que tal exigência estaria, inclusive, em 
conformidade com o art. 20, § 1º, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de 
abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para ele, seria irregular 
caso fosse exigido licença ambiental de todos os licitantes, o que não 
ocorreu. Em consequência, propôs a improcedência da representação, o 
que foi aprovado pelo Plenário.  Precedente citado: Acórdão nº 5.611/2009, 
da 2ª Câmara; Acórdão nº 125/2011 - Plenário, Processo nº 015.085/2010-4, 
Rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho);

.Exigência de licença operacional ambiental para fim de habilitação. 
Representação oferecida ao TCU apontou supostas irregularidades na 
condução do Pregão Eletrônico n.º 92/2009, realizado pela Fundação 
Universidade do Amazonas (UFAM), cujo objeto era a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços gerais, limpeza e 
conservação, jardinagem, capina, poda e corte de árvores de grande porte, 
realizados de forma continuada, nas unidades do campus universitário. 
Entre as ocorrências noticiadas, encontrava-se a “exigência prévia de 
licença operacional ambiental”. Em seu voto, o relator considerou assistir 
razão à UFAM, chamada a se manifestar nos autos, “vez que amparada em 
legislação e normas específicas”. Segundo o relator, a apresentação da 
referida licença deve ocorrer mesmo na fase de habilitação, caso contrário, 
“como o prazo para obtenção da licença junto aos órgãos competentes 
pode demorar até 120 dias, não haveria garantias para a Administração de 
que, se a licitante vencesse o certame, seria, de modo célere, autorizada a 
operar, pelo IPAAM e Vigilância Sanitária, acarretando, desse modo, risco 
à execução contratual”. O relator fez, ainda, alusão ao voto proferido no 
Acórdão nº 247/2009 - Plenário, no qual restou assente que “o cumprimento 
da legislação ambiental deve ser verificado ainda na fase de habilitação dos 
licitantes, conforme os artigos 28, inciso V, e 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993 
[...]. A lei não previu outro momento para se exigir o cumprimento de 
leis específicas (como as ambientais), nem para aquelas que impõem o 
cumprimento de certas condições para o funcionamento da licitante”. 
O Plenário acolheu o voto do relator (Acórdão nº 1.895/2010 - Plenário, 
Processo nº 001.597/2010-8, Rel. Min. Augusto Nardes, 04.08.2010);

.Pregão para a contratação de serviços especializados de gerenciamento 
ambiental de obra. O relator comunicou ao Plenário ter adotado medida 
cautelar determinando “que a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) 
suspenda o processamento do Pregão Eletrônico nº 31/2010, na fase em 
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que se encontre, ou, se já ultimado, abstenha-se de celebrar o contrato 
com a vencedora do certame, ou ainda, se já formalizado o ajuste, que não 
adote qualquer medida tendente a iniciar a execução dos serviços”, até 
que o Tribunal decida sobre o mérito das irregularidades suscitadas em 
processo de representação. A referida licitação visa à seleção de empresa 
para a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento 
ambiental das obras de dragagem de aprofundamento e de derrocagem 
do canal de acesso, da bacia de evolução e dos berços de atracação do Porto 
de Vitória/ES. Segundo a representante, a modalidade licitatória utilizada 
pela Codesa foi inadequada, porquanto os serviços discriminados no termo 
de referência ostentam, a seu ver, natureza intelectual, além de apresentar 
elevado grau de complexidade técnica, demandando ampla experiência da 
empresa e dos profissionais a serem mobilizados. Não deveriam, portanto, 
ser classificados como serviços comuns, conforme definição constante do 
art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 10.520/2002. Em sua instrução, a unidade 
técnica chamou a atenção para o fato de que “o produto pretendido não 
é um estudo e um relatório, mas são as informações produzidas a partir 
de um estudo e registradas em documentos denominados EIA/Rima”. 
Nesse sentido, “A principal qualidade desejável dessas informações é 
a sua precisão, a qual não é passível de ser objetivamente descrita ou 
definida pelo edital, pois isto importaria realizar o próprio estudo que 
se pretende contratar. A precisão da informação, por sua vez, depende 
diretamente da qualidade dos métodos utilizados para a coleta e do 
tratamento dos dados disponíveis. No entanto, não está caracterizada nos 
autos a existência, no mercado, de definição dos métodos mais adequados 
de coleta e de tratamento de dados para a produção do conhecimento 
pretendido, nem estes foram objetivamente determinados pela entidade 
contratante. Ou seja, há liberdade para o prestador de serviço na escolha 
da metodologia de estudo que entender mais adequada. Assim, mesmo 
empresas igualmente qualificadas podem elaborar produtos díspares”. 
Anuindo às conclusões da unidade técnica, o relator enfatizou que o 
significativo grau de especificidade dos serviços licitados confere-lhes, 
em juízo de cognição sumária, cunho predominantemente intelectual. 
Nesse contexto, não lhe pareceu razoável “que as propostas sejam aferidas 
unicamente pelo critério de menor preço, regente da modalidade pregão, 
reclamando análise mais criteriosa para constatação do atendimento ou não 
das exigências editalícias, a qual não se compatibiliza com o simplificado rito 
do pregão, configurando o fumus boni iuris.” Tendo em vista a iminência da 
homologação, adjudicação e contratação do objeto licitado, entendeu estar 
presente o periculum in mora. O Plenário referendou a cautelar. Decisão 
monocrática no Processo nº 012.761/2010-9, Rel. Min. Raimundo Carreiro;



74

.Exigência de que o produto a ser fornecido atenda a normas de proteção 
ambiental. O relator comunicou ao Plenário haver determinado à Secretaria 
de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Acre, por medida cautelar, que 
se abstivesse de utilizar recursos de origem federal, transferidos mediante 
convênio, para a aquisição dos bens de que trata o item 8 do Pregão 
Presencial para Registro de Preços n.º 235/2009 (“Estação de Trabalho 
Padrão - Processador”). Entre as possíveis irregularidades suscitadas 
na representação formulada ao TCU, e que justificaram a adoção do 
provimento cautelar, destacava-se a exigência editalícia de comprovação, 
por parte do licitante, de que o equipamento estaria em conformidade 
com a “norma EPEAT, na categoria GOLD”, o que, em síntese, demonstraria 
que o equipamento atendia a normas internacionais de proteção 
ambiental. Para a representante, a aludida exigência técnica era restritiva 
à competitividade do certame. Em seu despacho, considerou o relator 
“louvável a preocupação dos gestores em contratar empresas que adotem 
em seus processos produtivos práticas responsáveis ambientalmente”. 
No entanto, para ele, “a adoção dessas restrições ambientais deve se dar 
paulatinamente, de forma que os agentes do mercado possam se adaptar a 
essas novas exigências antes delas vigorarem plenamente. Caso contrário, 
estar-se-ia criando uma reserva de mercado para as poucas empresas que 
cumprirem de antemão essas exigências, implicando violação ao princípio 
constitucional da livre concorrência, maiores custos e reduzidas ofertas 
de produtos”. No caso concreto, o reduzido número de empresas aptas 
a preencher o requisito ambiental editalício (em torno de três), acabaria, 
em princípio,“por reduzir excessivamente a competitividade do certame”. 
Esse fato indicava que a exigência, “ao menos no presente momento, é 
desarrazoada”. O Plenário, por unanimidade, referendou a cautelar. Decisão 
monocrática no Processo nº 003.405/2010-9, Rel. Min. Benjamin Zymler;

.Momento adequado para apresentação, pelo licitante vencedor, de licenças 
sanitária e ambiental. O Plenário referendou cautelar deferida pelo relator 
que determinou à Fundação Universidade do Amazonas que suspendesse 
o Pregão Eletrônico nº 92/2009, cujo objeto era a “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços gerais, limpeza e conservação, 
jardinagem, capina, poda e corte de árvores de grande porte, realizados 
de forma continuada, nas unidades do campus universitário [...]”. Entre as 
possíveis irregularidades suscitadas na representação formulada ao TCU, 
mereceu destaque o fato de que, nada obstante o edital ter previsto que 
as exigências constantes do seu item 12.9 (“Licença de Funcionamento da 
Vigilância Sanitária” e “Licença de Operação Ambiental”) estariam adstritas 
ao licitante vencedor, tais requisitos teriam sido decisivos para inabilitar 
a representante e uma outra empresa que acudiu ao certame, as quais 
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teriam ofertado preços significativamente menores que o orçado pela 
administração. Para o relator, a fumaça do bom direito estaria caracterizada 
pela violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório 
e do julgamento objetivo, insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e no 
art. 5º do Decreto nº 5.450/2005. A exigência, em si, não representaria 
restrição ao caráter competitivo do certame, uma vez que se tratava de 
obrigação cabível somente à futura contratada, em consonância com o 
art. 20, § 1º, da IN/SLTI n.º 2/2008, cujo teor é o seguinte: “Art. 20. [...] § 
1º Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e 
licenças de qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação; 
dos proponentes poder-se-á requisitar tão somente declaração de 
disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no 
momento oportuno.”. De acordo com o relator, o perigo na demora decorre 
da iminência de assinatura do contrato resultante do pregão. Além disso, 
a possibilidade de prorrogação da contratação por até 60 meses aponta 
“para que o eventual prejuízo ao erário” seja “de difícil reparação”. Decisão 
monocrática no Processo nº 001.597/2010-8, Rel. Min. Augusto Nardes;

.Contratação de serviços por meio de pregão. Exigência, para fim 
de habilitação, da apresentação de licença ambiental de operação. 
Encontra amparo no nosso ordenamento jurídico a inclusão, no edital, 
da exigência de prévio licenciamento ambiental de operação, expedido 
pelo órgão estadual competente, para as atividades sujeitas a esse 
procedimento. Foi essa a conclusão a que chegou o relator, ao apreciar 
representação formulada ao TCU noticiando possíveis irregularidades 
no Pregão Eletrônico nº 33/2009, promovido pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA), cujo objeto era a “contratação de empresa especializada 
em serviços de conservação, manutenção e limpeza nas áreas externas 
da cidade universitária Prof. José Silveira Netto e das unidades da UFPA 
na cidade de Belém”, bem como em outras localidades no interior do 
estado. Em consequência da aludida representação, os responsáveis foram 
instados a apresentar esclarecimentos sobre as seguintes ocorrências: “a) 
inclusão, no edital do pregão, de exigência de licenciamento ambiental 
sem qualquer referência ao órgão expedidor, e que, mesmo assim, veio a 
motivar desclassificação de licitante por apresentação de licença emitida 
por outro estado da federação, configurando possível ofensa ao princípio 
da não distinção de sede; b) tal desclassificação teria se fundado em 
motivo irrelevante, uma vez que a licença de operação exigida poderia 
facilmente ser obtida após a celebração do contrato, em se tratando de 
serviços comuns e necessários;”. Um dos argumentos apresentados pela 
unidade técnica para defender a invalidação do edital do pregão foi o de 
que a exigência de apresentação da referida licença seria indevida, por ser 
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desnecessária na fase de processamento do pregão e irrelevante em face 
de outras exigências editalícias, relativas à experiência anterior mínima 
dos participantes. A unidade instrutiva aduziu também que seria exigência 
estranha ao rol exaustivo de documentos previstos na Lei nº 8.666/93. Em 
seu voto, dissentindo da unidade técnica, o relator ressaltou entendimento 
consignado no voto condutor do Acórdão nº 247/2009-Plenário, segundo o 
qual “A Lei de Licitações exige, em seu art. 30, inciso IV, prova do atendimento 
de requisitos previstos em lei especial, encontrando o licenciamento da 
empresa interessada junto ao órgão ambiental, para fins de funcionamento 
e exercício das atividades requeridas no edital, fundamento também no 
disposto no art. 28, inciso V, segunda parte, da referida lei. Há, portanto, 
necessidade de se incluir no edital, em razão dos serviços que serão 
prestados, exigência que reflita a adequada observação da legislação 
específica (ambiental), cuja comprovação deverá ser apresentada pelas 
licitantes para habilitação”. De acordo com o relator, o precedente 
mencionado ampara o procedimento da UFPA de fazer inserir, já no edital, 
como exigência de habilitação, a necessidade de a empresa interessada 
possuir licença ambiental de operação. A par de sua fundamentação legal 
e material, a exigência “coaduna-se com a crescente preocupação com os 
aspectos ambientais que cercam as atividades potencialmente poluentes”. 
O Plenário anuiu à conclusão do relator. Acórdão nº 870/2010 - Plenário, 
Processo nº 002.320/2010-0, Rel. Min. Augusto Nardes;

.Contratação de serviços por meio de pregão: Necessidade de a licença ser 
expedida pelo órgão ambiental do Estado onde os serviços serão prestados. 
Outra possível irregularidade no Pregão Eletrônico nº 33/2009 centrava-
se no fato de a exigência inclusa no edital não estabelecer que a licença 
de operação deveria ser fornecida pelo órgão competente do Estado do 
Pará. Como a representante possuía licença de operação no âmbito do 
Estado do Amazonas, a unidade técnica entendeu que a UFPA “ampliou 
indevidamente o sentido da redação do edital”, em prejuízo da licitante 
que formulou a representação. Para o relator, “tal objeção não possui 
força invalidante da inabilitação da empresa representante, uma vez que 
a legislação ambiental é clara em atribuir aos estados a competência para 
regulamentar e proceder ao licenciamento ambiental em seu território”. 
O edital “não precisaria, portanto, indicar o órgão competente para 
tanto”, bastando exigir que o documento tivesse validade. Além disso, a 
empresa “deveria saber que a licença expedida no Estado do Amazonas 
não teria validade em outro estado. Como corolário, tem-se que, como as 
licenças são válidas apenas nos limites de cada unidade da federação, há 
fundamento bastante para a recusa, da UFPA, do documento apresentado 
pela ora representante”. Para o relator, agir de modo diferente seria “ferir 
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direitos das outras participantes, com documentação em perfeita ordem”. 
O Plenário acolheu o voto do relator (Acórdão nº 870/2010 - Plenário, 
Processo nº 002.320/2010-0, Rel. Min. Augusto Nardes);

.Contratação de serviços por meio de pregão. Concessão de prazo 
razoável, a partir da publicação do edital, para as licitantes providenciarem 
o licenciamento ambiental. Em outra linha de argumentação, a unidade 
técnica defendeu que a UFPA deveria conceder prazo razoável, a partir 
da publicação do edital, para que as empresas pudessem providenciar o 
licenciamento ambiental requerido. O relator concluiu, no entanto, que 
“essa providência não tem poder invalidatório, nem pode ser imposta à 
Universidade, por ampliar os prazos mínimos para abertura das propostas 
expressamente fixados na Lei 8.666/1993”. De todo modo, considerou que 
tal providência poderia ser “preconizada à UFPA como recomendação”. 
Nesse sentido, o relator propôs e o Plenário decidiu “recomendar 
à Universidade Federal do Pará que, em procedimentos licitatórios 
futuros, em que seja obrigatória a apresentação de licença ambiental de 
operação por parte das firmas interessadas, planeje adequadamente a 
licitação de forma que seja lançado o edital com antecedência suficiente 
para que, observada a legislação ambiental e os prazos requeridos pelo 
órgão local responsável pela concessão de licenças, possam as empresas 
requerer, antecipadamente, bem como dispor, no momento da licitação, 
das respectivas licenças ambientais necessárias à execução do objeto 
licitado”. Precedente citado: Acórdão nº 247/2009 – Plenário (Acórdão nº 
870/2010 - Plenário, Processo nº 002.320/2010-0, Rel. Min. Augusto Nardes, 
28.04.2010);

.Nas licitações para aquisição de veículos, no que se refere a consumo e 
emissão de poluentes, devem os editais adotar exigências tecnicamente 
embasadas, que possam ser objetivamente avaliadas, sem a imposição de 
restrições a tecnologias que possam oferecer níveis compatíveis com os 
parâmetros pretendidos.

Representação versando sobre suposta irregularidade em pregão 
eletrônico conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), destinado à aquisição de motocicletas tipo comum com baú, por 
meio do sistema de registro de preços, apontara possível restrição à 
competitividade decorrente de cláusula no edital demandando “sistema 
de alimentação por injeção eletrônica para motores com capacidade 
volumétrica entre 130 cm³ e 155 cm³”. Em juízo de mérito, realizadas as 
oitivas regimentais após a suspensão cautelar do certame, anotou o 
relator que “a questão central da representação diz respeito à utilização 
de resultados de estudo técnico realizado pela ECT com objetivo de 
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justificar a exigência constante do item 2.2.5 do Anexo 03 do edital, sob 
a alegação de que motocicletas com motor com capacidade volumétrica, 
entre 130 cm³ e 155 cm³, não dotadas de sistema de alimentação por 
injeção eletrônica, consomem mais combustíveis e emitem mais dióxido 
de carbono (CO2)”. Ressaltou que o estudo realizado pela ECT baseou-
se exclusivamente em sua frota de motocicletas, sendo indevida a 
extrapolação do resultado para o universo de motocicletas disponíveis 
no mercado, “dado que tecnologias mais modernas poderiam vir a ser 
implementadas em modelos que não aqueles da frota da estatal”. No 
tocante à emissão de gases poluentes, anotou o relator que “a própria 
área técnica da empresa pública reconhece que há outros métodos para 
diminuir a emissão de poluentes que não passam necessariamente pelo 
sistema de alimentação dos motores, como, por exemplo, a utilização de 
catalisadores de ar”. Embora caracterizada a impropriedade – consistente 
no descarte de outras tecnologias que permitiriam menores consumo e 
emissão de poluentes – o relator consignou que a exigência não eliminara 
a competitividade do certame (quatro modelos de motocicleta atenderiam 
ao requisito) e, tampouco, comprometera sua economicidade, com o 
segundo colocado ofertando proposta final inferior à da primeira colocada. 
Nesse sentido, entendeu o relator – preservados os princípios da eficiência, 
da impessoalidade e do desenvolvimento sustentável – pela convalidação 
da licitação, sem prejuízo da emissão de determinação à ECT para que, nas 
futuras licitações, “faça constar dos editais, no que se refere a consumo e 
emissão de poluentes, exigências tecnicamente embasadas, que possam 
ser objetivamente avaliadas, sem a imposição de restrições a tecnologias 
que possam oferecer níveis compatíveis com os parâmetros pretendidos 
pela empresa”. O Plenário do TCU, acolhendo a proposta da relatoria, 
julgou parcialmente procedente a representação, revogando a cautelar 
concedida e expedindo a determinação sugerida (Acórdão nº 2.297/2013 - 
Plenário, Processo nº 003.663/2013-2, Rel. Min. Benjamin Zymler);

.Recomendação ao SENAC/MS no sentido de que adote critérios de 
sustentabilidade na aquisição de bens, materiais de tecnologia da 
informação, bem como na contratação de serviços ou obras, conforme 
disposto na Decisão Normativa/TCU nº 108/2010, na Instrução Normativa/
SLTI-MP nº 1/2010 e na Portaria/SLTI-MP nº 2/2010 (Acórdão nº 5.804/2013 
- 2ª Câmara, Processo nº 046.616/2012-8);

.SUSTENTABILIDADE. O TCU deu ciência ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Fluminense sobre impropriedade caracterizada pela 
não adoção de forma integral pelo IFF, em relação à sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens e serviços, de quesitos como a preferência 
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pela aquisição de produtos com menos consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável, exigência de certificação ambiental 
por parte das empresas participantes, preferência nas aquisições de bens/
produtos reciclados, preferência das aquisições de bens/produtos passíveis 
de reutilização, reciclagem ou reabastecimento, o que afronta o disposto 
no Decreto nº 5.940/2006 e Instruções Normativas/MPOG de nº 01 e 
02/2010 (Acórdão nº 6.195/2013 - 2ª Câmara, Processo nº 028.280/2011-3);

.ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: […] 9.1. recomendar 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que apresente, em 90 
(noventa) dias, um plano de ação visando a orientar e a incentivar todos os 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adotarem medidas 
para o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 
naturais, em especial energia elétrica, água e papel, considerando a adesão 
do País aos acordos internacionais: Agenda 21, Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima e Processo Marrakech, bem como 
o disposto na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, na Lei nº 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997, na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, no 
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, e na Instrução Normativa SLTI/
MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010; 9.2. determinar à Segecex que estude, 
em conjunto com a 8ª Secex, a viabilidade de incluir, nos normativos que 
vierem a tratar das próximas contas da Administração Pública Federal, 
informações adicionais sobre a execução de medidas pertinentes à 
sustentabilidade, à luz dos temas tratados no presente relatório de auditoria, 
bem como que avalie a possibilidade de consolidar essas informações, a 
fim de fazer parte das Contas do Governo; 9.3. recomendar ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que institua sistemática que permita 
que as economias alcançadas com a implementação de ações visando ao 
uso racional de recursos naturais revertam em benefícios dos órgãos que 
as adotarem, a exemplo de minuta de portaria nesse sentido no âmbito 
do Programa de Eficiência do Gasto; 9.4. recomendar ao Ministério do 
Meio Ambiente, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à 
Eletrobras, no que lhe competem, que:

9.4.1. ampliem a divulgação de seus respectivos programas – A3P, PEG e 
Procel EPP – perante a Administração Pública Federal, informando sobre 
o apoio prestado e sobre a existência de banco de dados contendo boas 
práticas bem como disponibilizem links de acesso, em suas respectivas 
páginas na internet, dos outros dois programas de apoio e de outros sites 
com informações sobre práticas sustentáveis; 9.4.2. retomem as iniciativas 
visando implementar o Projeto Eficiência e Sustentabilidade na Esplanada 
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dos Ministérios, tendo em vista sua importância na criação de bases para a 
implementação de uma política coordenada, mais abrangente e de longo 
prazo voltada para sustentabilidade e eficiência em toda a Administração 
Pública Federal; 9.4.3. avaliem a estrutura, respectivamente, da Agenda 
Ambiental da Administração Pública, do Programa de Eficiência do Gasto e 
do Subprograma Procel Eficiência Energética em Prédios Públicos, visando 
dotá-los das condições necessárias para fomentar a adoção de ações 
voltadas para o uso racional de recursos naturais na Administração Pública 
Federal; 9.4.4. atuando de forma conjunta e coordenada, disponibilizem 
na internet relação organizada de todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, contendo indicadores de consumo de 
água, energia e papel per capita, com a apresentação detalhada de casos 
de sucesso na implementação de medidas que geraram economias no 
uso racional de recursos e a publicação de parâmetros de consumo de 
energia, água e papel per capita, específico por natureza de edificação 
pública federal; 9.5. recomendar ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, à Eletrobras e à Secretaria do Tesouro Nacional que 
se articulem para buscar compatibilizar as iniciativas de desenvolvimento 
de seus respectivos softwares de acompanhamento de gestão, de forma 
a não duplicar esforços, analisando a possibilidade de unificar suas 
funcionalidades; 9.6. recomendar à Eletrobras que promova a divulgação, 
no âmbito do Procel EPP, da Reserva Global de Reversão e da parcela de 
recursos oriundos da Lei nº 9.991, de 2000, como fontes de financiamento 
para ações de eficiência energética para o Poder Público; 9.7. recomendar 
à Eletrobras e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que 
busquem soluções para que os recursos da Reserva Global de Reversão 
possam ser utilizados para financiar ações de eficiência energética nos 
prédios públicos federais; 9.8. recomendar ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão que incentive os órgãos e instituições públicas 
federais a adotarem um modelo de gestão organizacional estruturado na 
implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, a 
exemplo das orientações fornecidas pelos Programas A3P, PEG e Procel 
EPP; 9.9. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
que incentive os órgãos e instituições públicas federais a implantarem 
programas institucionais voltados ao uso racional de recursos naturais, 
inclusive prevendo designação formal de responsáveis e a realização de 
campanhas de conscientização dos usuários (Acórdão nº 1.752/2011 – 
Plenário, Rel. Min. André de Carvalho, Processo nº 017.517/2010-9);

.Diante da legislação ambiental, em especial a que disciplina o correto 
manejo florestal, e considerando que a comprovação da procedência legal 
da madeira é condição necessária para sua comercialização, a exigência 
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de atestado de certificação ambiental quanto à madeira utilizada não 
compromete, em princípio, a competitividade das licitações públicas. 
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico 
promovido pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com 
o objetivo de contratação de empresa para fornecimento de mobiliário, 
apontara possível restrição à competitividade do certame. A limitação 
decorreria, dentre outros aspectos apontados na inicial, da exigência de 
que a empresa fornecedora apresentasse, como critério de habilitação 
técnica, atestado de certificação ambiental para a madeira dos 
mobiliários, conforme a Instrução Normativa 01/2010, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em juízo de mérito, realizadas 
as oitivas regimentais após concessão da cautelar pleiteada pelo 
representante, o relator – ao tempo em que entendeu adequado o 
exame da unidade instrutiva no que respeita à ausência de justificativas 
quanto à exigência exclusiva de certificados, ante a faculdade de 
apresentação de outros meios de atestação de conformidade da 
origem da madeira – manifestou ceticismo quanto à afirmação de que 
o requisito em tela tenha frustrado a competitividade da licitação. Com 
efeito, registrou o relator que “perante a vasta legislação ambiental 
vigente, em especial a que disciplina o correto manejo florestal, entendo 
que as empresas moveleiras, em sua maioria, possuem condições de 
atender a tal exigência, uma vez que a procedência legal da madeira 
é condição sine qua non para produzirem, sob pena de serem punidas 
nos termos da lei”. Ademais, anotou que a Administração não pode 
“ignorar a nova redação dada pela Lei nº 12.349/2010, ao art. 3º da Lei 
de Licitações, que coloca a sustentabilidade como parte do problema 
a ser considerado nas contratações públicas”. E que a UFCG, ao exigir 
a atestação da madeira na condição de consumidor final, “cumpre seu 
papel na busca do uso sustentável das florestas brasileiras; ao mesmo 
tempo em que contribui, diretamente, com a Política Nacional do Meio 
Ambiente, no que concerne ‘à compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 
do equilíbrio ecológico’ (art. 4º, inciso I, da Lei 6.938, de agosto de 1981)”. 
Nesse sentido, “a administração pública pode contribuir fortemente 
para a preservação do meio ambiente. Com influência expressiva na 
economia nacional, as compras governamentais mostram-se importantes 
indutores da política ambiental brasileira”. Em vista disso, concluiu o 
relator que “considerando o rigor da legislação ambiental vigente, para 
o correto manejo florestal no Brasil, e ante as informações trazidas aos 
autos, a exigência ora questionada não foi fator decisivo para a restrição a 
competitividade do certame”. O Plenário, acolhendo a proposta do relator, 
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considerou procedente a Representação ante as demais irregularidades 
evidenciadas nos autos, fixando prazo para que a UFCG anulasse o certame 
e determinando à entidade que, em se reeditando a licitação impugnada, 
evite disposições editalícias que comprometam a competitividade da 
licitação (Acórdão nº 2.995/2013 - Plenário, Processo nº 019.848/2013-7, 
Rel. Min. Valmir Campelo);

.A realização de processo de licitação sem a observância de 
critérios de sustentabilidade ambiental contraria o disposto na 
Instrução Normativa SLTI-MP nº 1/2010 (Acórdão nº 711/2014 - 
Primeira Câmara);

.Recomendação à 15ª SRPRF/RN no sentido de que adote critérios 
que promovam a sustentabilidade ambiental e o uso de recursos 
renováveis em sua gestão e em suas licitações, em observância 
ao que estabelece o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, o Decreto nº 
7.745/2012, a Decisão Normativa/TCU nº 108/2010, a IN/SLTI-MP 
nº 1/2010 e a Portaria/SLTI-MP nº 2/2010, item 1.7.3.1 (Acórdão nº 
1.199/2014 - 2ª Câmara, Processo nº 024.323/2013-6).

7. Conclusão
A Constituição de 1988 e a legislação que se lhe seguiu vêm 
estabelecendo compromissos da sociedade e do estado com 
a sustentabilidade, ou seja, com o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. As mais recentes 
inovações legislativas, desdobrando as incumbências que o art. 
225, § 1º, da Carta Fundamental assina aos poderes públicos, 
deixam claro que a estes cabe papel essencial no cumprimento 
desses compromissos, na medida em que é o estado um dos 
maiores, senão o maior, dos contratantes permanentes de 
produtos, serviços e obras, tanto que se estima em 16% do PIB 
a participação de todos os contratos celebrados por órgãos e 

entidades estatais e paraestatais na economia do país, o que giraria em 
torno dos 320 bilhões de reais ao ano.

A questão ambiental insere-se, cada vez mais, nas atividades relativas ao 
sistema produtivo e à administração das organizações, impossibilitando 
dissociar as variáveis ambientais de suas decisões estratégicas. Pontos de 
tensão são inevitáveis na aplicação e interpretação de princípios e normas, 
dos quais decorram requisitos de sustentabilidade a serem observados na 
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atuação de órgãos e entidades integrantes da administração pública, bem 
assim das sociedades empresárias.

Esses pontos de tensão geram conflitos que vêm sendo judicializados 
em progressão geométrica, sobretudo mediante ações civis públicas 
propostas pelo Ministério Público. Basta referir que demandas versando 
sobre danos e direitos ambientais, distribuídas aos Juízos e instâncias do 
Judiciário fluminense, apresentam a seguinte evolução: em toda a década 
de 1970, foram aforadas três ações; na de 1980, seis ações; na de 1990, 74 
ações; na primeira década do novo século, 2.759 ações; só em 2011, 1.627 
ações. Daí a relevância de se conhecer o desenvolvimento dos princípios 
e normas de sustentabilidade e suas implicações, inclusive no plano das 
responsabilidades civil, administrativa e penal, seja para evitá-las, reduzi-
las ou operar os seus efeitos e consequências.

Duas lições desde logo se insinuam: 1ª, a pergunta inteligente não é a que 
indaga qual o custo da sustentabilidade, mas, sim, qual o custo de ignorá-
la; 2ª, a de que, ao contrário do que imaginavam os economistas clássicos, 
não é a oferta que produz a demanda, porém esta é que condiciona aquela. 
As respostas a essas inquietações, quase nunca prontas ou em elaboração, 
estão, literalmente, a mudar a face do planeta, para o bem ou para o mal. O 
Judiciário fluminense está a cumprir a parte que lhe cabe.





Os contratos 
administrativos 
sustentáveis 
          Toshio Mukai
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Mestre e Doutor em 
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I. OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

SUSTENTÁVEIS

O art. 3º da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), com a nova redação 
imposta pela Lei n.º 12.349, de 15/12/2010 recebeu a inclusão de uma 
nova finalidade nas licitações: a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável.

E a nova missão das licitações veio a ser regulamentada, em nível da União 
(poderá e deverá ser regulamentada nos demais níveis), pelo Decreto n.º 
7.746, de 5 de junho de 2012.

Esse decreto estabelece critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações 
realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional 
e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial 
de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP (art. 1º).

O art. 2º do decreto dispõe que a administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão 
adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas 
de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, 
conforme o disposto no decreto.

O Parágrafo Único impõe que a adoção dos critérios e práticas de 
sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter 
competitivo do certame.

Portanto, trata-se de uma faculdade, mas que, se utilizada, deverá ficar 
devidamente demonstrada no processo licitatório (essa adoção).

O art. 3º dispõe que os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata 
o art. 2º serão veiculados como especificação técnica do objeto ou como 
obrigação da contratada.

Tanto num caso como no outro, trata-se de condições que não poderão 
deixar de ser atendidas pelas propostas, não sendo, no caso de obras, 
objeto de julgamento técnico.

O Parágrafo Único dispõe que a Cisap poderá propor à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, o estabelecimento de outras formas de veiculação 
dos critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações.
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O art. 4º traz as “diretrizes de sustentabilidade”, entre outras:

I. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II. preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local;

III. maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV. maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V. maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI. uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

VII. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos 
bens, serviços e obras.

O art. 5º dispõe: “A administração pública federal direta, autárquica  e 
fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir no 
instrumento convocatório para a aquisição de bens, que estes sejam 
constituídos por materiais reciclado, atóxico ou biodegradável, entre 
outros critérios de sustentabilidade.”

O art. 6º dispõe que “as especificações e demais exigências do projeto 
básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia 
devem ser elaboradas, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.666/93, de 
modo a proporcionar a economia da manutenção e operacionalização 
da edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio de 
tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.”

O art. 7º prevê que o instrumento convocatório poderá prever que o 
contratado adote práticas de sustentabilidade no fornecimento dos bens.

O art. 8º diz que a comprovação das exigências contidas no instrumento 
convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição 
pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio 
definido no instrumento convocatório.

O §1º diz que “em caso de inexistência, da certificação referida no caput, o 
instrumento convocatório estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes 
da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar 
a adequação do bem ou serviço às exigência do instrumento convocatório.”

O §2º completa: “Caso o bem ou serviço seja considerado inadequado 
em relação às exigências do instrumento convocatório, o contratante 
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deverá apresentar razões técnicas, assegurado o direito de manifestação 
do licitante vencedor.”

O art. 9º institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 
Pública - CISAP, de natureza consultiva e caráter permanente, vinculada à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, com a finalidade de propor a 
implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito 

da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e das 
empresas estatais dependentes.

O art. 10 traz a composição do CISAP e o artigo 11, suas competências. De 
se destacar, dentre elas: I – propor à Secretaria de Logística e Informação:

a) normas para elaboração de ações de logística sustentável;

b) regras para elaboração de Planos de Gestão de Logística 
Sustentável, de que trata o art. 16, no prazo de 90 dias a partir da 
instituição do CISAP;

d) critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, contratações, 
utilização de recursos públicos, desfazimento e descarte.

O art. 15 prevê que compete à Secretaria de Logística e Tecnologia 
de Informação, como órgão central do Sistema de Serviços Gerais - 
SISG, expedir normas complementares sobre critérios e práticas de 
sustentabilidade, a partir de proposições da CISAP.

O §2º dispõe que a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação exercerá a função de Secretaria-Executiva da CISAP.

Finalmente, o art. 16 do Decreto n.º 7.746/2012 reza:

“Art. 16 - A administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e as empresas dependentes deverão elaborar e 
implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável, no prazo 
estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 
prevendo no mínimo:

I. atualização do inventário de bens e materiais do órgão e 
identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição;

II. práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

III. responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e

IV. ações de divulgação conscientização e capacitação.

(...) compete 
à Secretaria 

de Logística e 
Tecnologia de 

Informação 
expedir normas 

complementares 
sobre critérios 
e práticas de 
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a partir de 

proposições da 
Cisap.
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II. O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO 
RETROCESSO AMBIENTAL
Dra. Priscilla Sparapani - Tese de doutorado - USP

Este princípio teve nascimento na Alemanha, constando, inclusive, 
expressamente da Constituição, o princípio da vedação ao retrocesso 
social, a partir das garantias fundamentais da propriedade (art. 14 da Lei 
Fundamental de Bonn).

O tema ganhou muito destaque e passou para a Itália, desenvolvido por 
Giorgio Balladore Pallieri. Essa doutrina teve repercussão em Portugal, 
por obra de J.J. Canotilho e da Corte Superior portuguesa. Em 
Portugal, Cristina Queiroz (“O princípio da não reversibilidade 
dos direitos fundamentais”, p. 67) diz: “uma vez consagradas 
legalmente as ‘prestações sociais’ (v.g. de assistência social), o 
legislador não poderá, depois, eliminá-los sem alternativas ou 
compensações.”

Segundo a Dra. Priscilla Sparapani, autora de excelente tese de 
doutorado defendida e aprovada na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC/SP, a administração desse princípio 
no Brasil ainda é tímida, embora já se possa encontrar aplicações 
dele em julgados e em parca doutrina. Ela entende que foi José 
Afonso da Silva o introdutor do referido princípio entre nós, com 
base nas lições de Balladore Pallieri.

Posição também relevante sobre o tema é a de Luís Roberto 
Barroso, que afirma que a vedação ao retrocesso é um princípio 
que, embora não expresso, decorre do sistema jurídico-constitucional.

Com base nisso, “entende-se que: se uma lei, ao regulamentar 
um mandamento constitucional instituir determinado direito, ele 
se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser 
absolutamente suprimido.” (O direito constitucional e a efetividade de 
suas normas: limites e possibilidades na Constituição Brasileira, Rio de 
Janeiro, 8ª ed. , 2006, p. 152)

A Dra. Priscilla entende que “é válido defender que o princípio da proibição 
ao retrocesso está presente na Constituição por intermédio do instituto do 
direito adquirido social.”

Para nós, esse princípio está contido no princípio maior da Carta Magna, 

(...) a vedação 
ao retrocesso 

é um princípio 
que, embora 

não expresso, 
decorre do 

sistema jurídico-
constitucional.
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que é o princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da 
Constituição da República).

A Dra. Priscilla aponta poucas decisões das nossas Cortes superiores, 
inclusive uma do STJ sobre o princípio da vedação ao retrocesso em matéria 
ambiental. Aliás, contra algumas disposições do Novo Código Florestal, 
a Procuradoria Geral da República ingressou com três ADIs invocando o 
referido princípio, que ainda não foram examinadas sequer liminarmente.

A Dra. Priscilla não deixou de fazer referência aos limites da aplicação do 
princípio estudado, tendo desenvolvido a seguinte questão: “O princípio 
da vedação ao retrocesso social e a equivalência jurídica.”

“No que diz respeito às medidas equivalentes e o princípio mencionado, 
pode-se dizer que aludidas medidas devem ser levadas em consideração ao 
se analisarem alterações referentes aos direitos e garantias fundamentais. 
Ou seja, quando se instituir modificação nas normas constitucionais que 
contemplam direitos e garantias fundamentais (e, de igual maneira, na 
legislação infraconstitucional que caracteriza referidos direitos e garantias), 
será necessário verificar se foi criada alguma medida equivalente, isto é, 
que tenha uma finalidade preservacionista, buscando resguardar um 
núcleo essencial de direitos.”

Ao final, a autora nos dá o seguinte exemplo:

“Na esteira dessas ideias, quando for o caso de déficit orçamentário 
comprovado, carência de recursos devidamente provada, ou, também, 
diante da necessidade imperiosa de moralização dos recursos públicos 
(para correção de distorções), deverá o ente estatal proceder a uma justa 
distribuição de recursos, a qual poderá acarretar, por via de consequência, 
a necessidade de se instituírem modificações nos direitos e/ou 
enfraquecimento dos direitos e garantias (em virtude da referida repetição 
de recursos) deve ser instituída uma medida (um instrumento) que 
possibilite algum tipo de retrocesso à própria comunidade de servidores, 
contrapesando (equilibrando juridicamente) os direitos e garantias afetados.

A equivalência jurídica, leciona a autora, não trata de querer assegurar um 
nível idêntico ao que anteriormente era garantido, mas de preservar um 
grau de suficiência, em termos jurídicos.”

Pode-se dizer, segundo ela, “que a equivalência jurídica está relacionada 
à aplicação do primado da vedação ao retrocesso social como (que deve 
estar presente na nova previsão normativa) a ser considerada pelo julgador 
quando o princípio do não retrocesso social conflitar com outros princípios”.
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III. O CONTRATO ADMINISTRATIVO E A 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O contrato administrativo, quando observar as regras legais do Decreto 
nº 7.746/2012, não estará violando o princípio do não retrocesso em 
matéria ambiental. Com efeito, se um contrato administrativo surgir com 
a preservação prevista ambientalmente no decreto referido, estará nele 
presente uma equivalência jurídica, posto que, através das cláusulas do 
instrumento convocatório e das do próprio contrato daí decorrente, estar-
se-á a obter uma das finalidades da licitação, prevista no art. 3º da Lei n.º 
8.666/1993: a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.





VOTOS
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Prestação de Contas 
da Prefeitura de 
Maricá, exercício 
2013, Parecer 
Prévio Favorável 
com  Ressalvas, 
Determinações e 
Recomendações.

* Aprovado o voto do relator, 
com declaração de voto dos 
Conselheiros José Gomes 
Graciosa e Julio. L. Rabello.

PRESTAÇÃO DE CONTAS*

Trata o presente processo da Prestação de Contas da Administração 
Financeira do Município de Maricá, relativa ao exercício de 2013, sob a 
gestão do Sr. Washington Luiz Cardoso Siqueira, ora submetida à análise 
desta Corte de Contas para emissão de Parecer Prévio, consoante o 
disposto na Constituição Estadual, artigo 125, inciso I.

GASTOS COM EDUCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DOS RECURSOS DO FUNDEB

Verificação do enquadramento das despesas nos arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996

A fim de verificar a adequação das despesas aos arts. 70 e 71 da Lei n.º 
9.394/1996, foram utilizados os dados encaminhados pelo município por 
meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal - Sigfis.  

Foi observado que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema 
Integrado de Gestão Fiscal - Sigfis/BO diverge do valor registrado pela 
contabilidade na função 12, conforme demonstrado:

DESCRIÇÃO VALOR - R$

Sigfis/BO 78.611.021,53

Contabilidade – Anexo 8 Consolidado 78.795.814,63

Diferença 184.793,10

Fontes: Anexo 8 Consolidado (fls. 358/362) e Planilha Sigfis/BO (fls. 668/683). 

A diferença apontada no quadro anterior, embora não comprometa a 
análise que será efetuada com base no processo de amostragem, será 
objeto de ressalva e determinação ao final deste voto.

Desta forma, o Corpo Instrutivo procedeu ao levantamento destas despesas com 
base nos históricos existentes no relatório extraído do Sistema, discriminando 
aquelas em que foi possível identificar adequadamente que seu objeto não 
deva ser considerado para a apuração do cumprimento dos limites da educação. 

O exame foi efetuado por meio de técnica de amostragem, na qual foram 
apurados 82,83% do valor total das despesas com educação, considerando-
se na amostra apenas as despesas empenhadas com recursos próprios 
e com o Fundeb registradas no banco de dados fornecido pelo próprio 
município por meio do sistema Sigfis.  A relação destes empenhos consta 
às fls. 668/683 do presente processo.

Lei n° 9.934/1996 - Altera a Lei 
n° 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, para acrescentar 
dispositivos sobre a redução 
de despesas cartorárias com 
as escrituras públicas e os 
registros imobiliários para a 
aquisição de imóvel construído 
pelo sistema de mutirão nos 
programas habitacionais para 
famílias de baixa renda.
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Da análise realizada, o Corpo Instrutivo apontou o seguinte:

Da análise dos históricos existentes no relatório extraído do SIGFIS, identificamos 
as seguintes situações que serão objeto de impropriedade em nossa conclusão:

a)Gastos no montante de R$ 1.622.054,37, com recursos próprios, que não devem 
ser considerados para a apuração do cumprimento dos limites da educação:

Nº do 
Empenho Histórico Credor Subfunção Fonte de 

Recurso Valor – R$ Situação

784

Relativo a 
pagamento 
da prestação 
de serviços de 
Vigilância - Hope 
Vigia, referente 
ao ano de 
2012, conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3397, 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
Processo 
2884/2012.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS LTDA

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

50.386,46

A despesa 
realizada não 
pertence ao 
exercício de 
2013.

785

Relativo a 
prestação de 
serviços de 
manipuladores de 
alimentos, ano de 
2012, conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3300 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
Processo 
12187/2011.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS LTDA

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

829.577,91

A despesa 
realizada não 
pertence ao 
exercício de 
2013.

2844

Trata-se de 
realização da 1ª  
Feira Literária 
de Maricá 
para atender 
os alunos e os 
profissionais da 
Rede Pública de 
Ensino. Conforme 
Homologo rs fls. 
143. Processo 
13219/2013.

ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DO 

LIVRO
361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

742.090,00

Gastos com 
realização 
de feira 
literária são 
despesas não 
consideradas 
como de 
manutenção e 
desenvol-
vimento da 
educação 
básica, 
segundo o 
estabelecido 
nos artigos 
70 e 71 da Lei 
Federal n.º 
9.394/96.

TOTAL 1.622.054,37 ........

Ressaltamos que as demais despesas não são legitimadas por esta análise, 
podendo a qualquer momento este Tribunal verificar a legalidade das 
mesmas.
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O presente processo foi publicado em Pauta Especial, o gestor, por 
meio do Documento TCE-RJ nº 22.330-2/14, apresentou os seguintes 
documentos/alegações: 

No que tange aos gastos com a realização da feira literária, no valor 
de R$ 742.090,00, esclarece que não teve por objeto a organização 
da feira, mas o repasse de recursos ao corpo docente, discente e 
funcionários da Rede Pública Municipal de Ensino e ticket/voucher, 
com valor estipulado para a aquisição de livros da 1ª feira literária 
de Maricá. Ainda, que a distribuição de tickets para a aquisição de 
livros teve como objetivo promover o incentivo à leitura dos alunos, 
bem como proporcionar aos profissionais de ensino, condições de 
aquisição de material bibliográfico para o seu desenvolvimento e 
aprimoramento profissional. Assim, o responsável entende que tais 
despesas estão vinculadas à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

Ao examinar os documentos/esclarecimentos apresentados pelo 
jurisdicionado, o Corpo Técnico se manifesta no seguinte sentido: 

Quanto ao valor de R$ 742.090,00, inicialmente deduzido dos gastos 
com a Educação, verificamos que procedem em parte os argumentos 
apresentados pelo jurisdicionado. De acordo com a memória de 
cálculo à fl. 786, foram repassados valores para professores regentes, 
professores extraclasse, Diretor Geral, Diretor Adjunto, Secretário 
Escolar, Orientador Pedagógico e Educacional, Inspetor Escolar, 
Inspetor de Alunos, Serventes, Merendeiras e Alunos. De acordo com 
a documentação ora apresentada, verificamos que tais despesas 
ocorreram para a compra de livros, porém entendemos que apenas 
aquelas destinadas aos professores regentes e alunos podem ser 
consideradas no cálculo do limite dos gastos com a manutenção 
e desenvolvimento do ensino (R$ 683.090,00). Dessa forma, 
excluiremos as despesas realizadas com os demais funcionários da 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 59.000,00 (fl. 786), a saber:

Pauta Especial - Os processos 
de prestação de contas ou de 
tomada de contas, em que 
o Relator, o representante 
do Ministério Público ou o 
secretário-geral de Controle 
Externo concluir pelo débito 
ou alcance do responsável, 
e os que versarem sobre 
recursos, constarão de pauta 
especial, observado o disposto 
nos parágrafos seguintes. 
(Regimento Interno do 
TCE-RJ, art. 123.)
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Nº do 
Empenho

Histórico Credor Subfunção Fonte de 
Recurso Valor – R$ Situação

784

Relativo a 
pagamento 
da prestação 
de serviços de 
Vigilância - Hope 
Vigia, referente 
ao ano de 
2012, conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3397, 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
Processo 
2884/2012.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
LTDA

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

50.386,46

A despesa 
realizada não 
pertence ao 
exercício de 
2013.

785

Relativo a 
prestação de 
serviços de 
manipuladores 
de alimentos, 
ano de 2012, 
conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3300 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
Processo 
12187/2011.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
LTDA

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

829.577,91

A despesa 
realizada não 
pertence ao 
exercício de 
2013.

2844

Trata-se de 
realização da 1ª  
Feira Literária 
de Maricá 
para atender 
os alunos e os 
profissionais da 
Rede Pública de 
Ensino. Conforme 
Homologo rs fls. 
143. Processo 
13219/2013.

ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA 
DO LIVRO

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

59.000,00
(parte do 

empenho)

Gastos com 
realização de 
feira literária são 
despesas não 
consideradas 
como de 
manutenção e 
desenvolvimento 
da educação 
básica, segundo 
o estabelecido 
nos arts 70 e 71 
da Lei Federal n.º 
9.394/96.

TOTAL 938.964,37 -----

Nota: Refere-se ao valor total do empenho nº 2844 (R$ 742.090,00), deduzido do valor de R$ 683.090,00, relativo 
ao ajuste efetuado nesta Instrução, conforme defesa e documentação ora apresentada pelo jurisdicionado.

Tenho posicionamento distinto do Corpo Instrutivo quanto à manutenção 
da exclusão do montante de R$ 59.000,00, repassados para professores 
extraclasse (Diretor Geral, Diretor Adjunto, Secretário Escolar), Orientador 
Pedagógico e Educacional, Inspetor Escolar, Apoio Efetivo (Inspetor de 
Alunos, Serventes e Merendeiras), tendo em vista que entendo que tal 
despesa tem amparo no disposto no inciso I do artigo 70 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, qual seja:

Art. 70. Considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as 
despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições 
educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:
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I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação;

Por todo exposto, desconsiderarei a exclusão proposta pelo Corpo 
Instrutivo o montante de R$ 59.000,00, gastos com repasse de recursos 
para profissionais da educação para aquisição de livros.

DO CÁLCULO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Inicialmente o Corpo Instrutivo apurou o seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA

 

Fontes: Balancetes da Despesa (fls. 464/466, 471/477 e 482/486) e declaração de cancelamentos de Restos a 
Pagar (fls. 488/489).
Nota: O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando como recursos 
utilizados a fonte “100 - Próprios” considerando que não existe a fonte “impostos e transferências de impostos” 
na relação de fontes à fl. 226. No entanto, entendemos que o município deve segregar as fontes de recursos, 
utilizando na aplicação de gastos com educação para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos 
de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte “100 - Próprios” pode contemplar outros 
recursos que não se refiram a impostos. Dessa forma, iremos considerar tal fato ao final desta instrução como 
impropriedade e determinação.

Vale destacar que foram realizados gastos na subfunção 122 - Administração 
Geral, com recursos de impostos, no montante de R$ 3.404.092,43, sem 
especificar, entretanto, a modalidade de ensino correspondente (361 

MODALIDADE DO ENSINO SUBFUNÇÃO VALOR-R$
361 - Ensino Fundamental 19.283.430,57
122 - Administração ----
306 - Alimentação ----
782 - Transporte Rodoviário ----

---- ----

Total Ensino Fundamental (A) 19.283.430,57
365 - Ensino Infantil 1.167.922,83
122 - Administração ----
306 - Alimentação ----
782 - Transporte Rodoviário ----

---- ----

Total Ensino Infantil (B) 1.167.922,83
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                       
(Consideradas no Ensino Fundamental)

366 - Educação Jovens e Adultos (C) ----

EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   
(Consideradas no Ensino Fundamental e 
Infantil)

367 - Educação Especial (D) ----

DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS 
CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

(E) ----

SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO 
REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES

(F) ----

20.451.353,40

13.664.814,56

(I) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTO EM  EDUCAÇÃO ( G + H ) 34.116.167,96

1.622.054,37

(K) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2013 CANCELADOS EM 2014 ----

32.494.113,59

141.872.629,86

22,90%    (N) PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - ART. 212 DA CF/88) (L/Mx100)

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( A + B + C + D + E + F )
(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB

(J) DEDUÇÃO DO SIGFIS/BO

(L) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( I - J - K )
(M) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
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- Ensino Fundamental, 362 - Ensino Médio, 365 - Educação Infantil, 366 - 
Educação de Jovens e Adultos e 367 - Educação Especial).

Ressaltamos também que foram realizadas despesas com recursos de 
impostos na subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos (R$ 535.375,54) 
e na subfunção 367 - Educação Especial R$ 366.138,92) sem especificar a 
modalidade de ensino correspondente (361 - Ensino Fundamental, 362 - 
Ensino Médio e 365 - Educação Infantil).

Dessa forma, não consideramos tais gastos no cálculo do limite relativo às 
despesas efetuadas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.
Assim, constatamos que o município NÃO CUMPRIU o limite estabelecido 
no artigo 212 da Constituição Federal, tendo aplicado 22,90% destes 
recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, ensejando 
sugestão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO.

Quanto ao limite mínimo de aplicação de 25% da receita de impostos e 
transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
estabelecido na Lei Orgânica do Município - LOM, que o município NÃO 
CUMPRIU o limite estabelecido em seu artigo 396, tendo aplicado 22,90% 
destes recursos, o que será objeto de impropriedade em nossa conclusão.  

Art. 396 - O Município aplicará na manutenção e desenvolvimento da sua 
rede de ensino o percentual estabelecido na Constituição Federal. (*)
* Redação alterada pela Emenda a Lei Orgânica do Município de Maricá nº 
28/2004, de 10/12/2004 (fls. 461).
§ 1º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao ensino 
obrigatório, nos termos dos planos nacional e estadual de educação e, garantirá 
um percentual mínimo de 1% (um por cento) para educação especial.

Quanto ao limite mínimo de aplicação de 1% (um por cento) da receita de 
impostos e transferências de impostos na Educação Especial, estabelecido 
no artigo 396, §1º, da Lei Orgânica do Município - LOM, que o município 
CUMPRIU o referido limite, tendo em vista que aplicou 1,86% dos recursos, 
conforme a seguir demonstrado.

DESCRIÇÃO VALOR - R$

(A) Receitas de Impostos e Transferências de Impostos 141.872.629,86

(B) 25% de (A) 35.468.157,47

1% de (B) → Percentual mínimo de aplicação na Educação Especial 354.681,57

(C) Valor aplicado na Educação Especial 658.443,88

Percentual aplicado = C/B 1,86%

Lei Orgânica Municipal (LOM) 
- Rege a vida administrativa 
dos municípios. Deverá ser 
votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de 10 
dias e aprovada por 2/3 dos 
membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará. Atenderá 
aos princípios estabelecidos 
na Constituição Federal, na 
Constituição Estadual e aos 
preceitos instituídos no art. 29 
do Texto Magno. (SILVA, De 
Plácido e. Vocabulário Jurídico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2013.)
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A análise efetuada motivou a sugestão do Corpo Instrutivo de parecer 
prévio contrário.

Após a publicação do processo em Pauta Especial, o gestor, por meio do Documento 
TCE-RJ nº 22.330-2/14, apresentou os seguintes documentos/alegações: 

Razões de Defesa:

Inicialmente, o Sr. Prefeito Municipal esclarece que o Município de Maricá 
atende prioritariamente à Educação Básica, e, desta forma qua a maior parte 
dos recursos aplicados na função 12  - Educação, é direcionada à Educação 
Infantil e ao Ensino Fundamental. No Quadro de fl. 762, demonstra que 
98,09% dos alunos estão vinculados à Educação Básica e que apenas 1,91% 
pertencem ao Ensino Médio.

Quanto às despesas realizadas nas subfunções 366 - Educação de Jovens e 
Adultos e 367 - Educação Especial, informa que a totalidade corresponde  à 
aplicação na Educação Básica.

Em relação às despesas empenhadas na subfunção 122 - Administração Geral, 
o responsável argumenta que do total de R$ 3.404.092,43, foram aplicados 
diretamente na manutenção e desenvolvimento do ensino o montante de R$ 
2.950.907,62, conforme documentação ora anexada aos autos.

No que tange aos gastos com a realização da feira literária, no valor de R$ 
742.090,00, esclarece que não teve por objeto a organização da feira, mas 
o repasse de recursos ao corpo docente, discente e funcionários da Rede 
Pública Municipal de Ensino e ticket/voucher, com valor estipulado para a 
aquisição de livros da 1ª feira literária de Maricá. Ainda, que a distribuição de 
tickets para a aquisição de livros teve como objetivo promover o incentivo 
à leitura dos alunos, bem como proporcionar aos profissionais de ensino, 
condições de aquisição de material bibliográfico para o seu desenvolvimento 
e aprimoramento profissional. Assim, o responsável entende que tais 
despesas estão vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Ao examinar os documentos/esclarecimentos apresentados pelo 
jurisdicionado, o Corpo Técnico se manifesta no seguinte sentido: 

Análise:

Preliminarmente, temos a informar que, em sua análise inicial (fls. 
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712v/716v), o Corpo Instrutivo não considerou no cálculo do limite das 
despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, os gastos 
realizados nas subfunções 122 - Administração Geral (R$ 3.404.092,43), 366 
- Educação de Jovens e Alunos (R$ 535.375,54) e 367 - Educação Especial 
(R$ 366.138,92), por não terem sido especificadas a quais modalidades de 
ensino correspondiam. Além disso, foi procedida a exclusão da quantia de 
R$ 742.090,00 (Dedução do SIGFIS/BO), relativa à despesa realizada com a 
feira literária do Município.

Em sua defesa, o jurisdicionado alega que todas as despesas efetuadas nas 
subfunções 366 e 367 referem-se à Educação Básica e, para comprovar, 
encaminhou a documentação constante às fls. 772/776. Além disso, a 
Secretária Municipal de Educação Declara às fls. 774 e 776, que tais gastos 
foram destinados a alunos matriculados no ensino fundamental.

No que se refere às despesas empenhadas na subfunção 122 - Administração 
Geral, o Sr. Prefeito Municipal informa que do total de R$ 3.404.092,43, 
foram aplicados diretamente na manutenção e desenvolvimento do ensino 
o montante de R$ 2.950.907,62. Para comprovar o alegado, encaminha na 
presente defesa a documentação de fls. 777/784. Às fls. 781, a Secretária 
Municipal de Educação Declara que o valor de R$ 2.289.904,31 foi 
destinado a alunos matriculados no ensino fundamental e R$ 604.640,97 
foram destinados a alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino.

Assim sendo, entendemos que as despesas efetuadas nas subfunções 366 
(R$ 535.375,54), 367 (R$ 366.138,92) e 122 (R$ 2.894.545,28), podem ser 
consideradas no cálculo do limite estabelecido pelo art. 212 da CRFB/88. 

Quanto ao valor de R$ 742.090,00, inicialmente deduzido dos gastos 
com a Educação, verificamos que procedem em parte os argumentos 
apresentados pelo jurisdicionado. De acordo com a memória de cálculo 
à fl. 786, foram repassados valores para professores regentes, professores 
extraclasse, Diretor Geral, Diretor Adjunto, Secretário Escolar, Orientador 
Pedagógico e Educacional, Inspetor Escolar, Inspetor de Alunos, Serventes, 
Merendeiras e Alunos. De acordo com a documentação ora apresentada, 
verificamos que tais despesas ocorreram para a compra de livros, porém 
entendemos que apenas aquelas destinadas aos professores regentes 
e alunos podem ser consideradas no cálculo do limite dos gastos com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino (R$ 683.090,00). Dessa forma, 
excluiremos as despesas realizadas com os demais funcionários da 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 59.000,00 (fls. 786), a saber:
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Nº do 
Empenho Histórico Credor Subfunção Fonte de 

Recurso Valor - R$ Situação

784

Relativo a 
pagamento 
da prestação 
de serviços de 
Vigilância - Hope 
Vigia, referente 
ao ano de 
2012, conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3397, 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. Processo 
2884/2012.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS LTDA

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

50.386,46

A despesa 
realizada não 
pertence ao 
exercício de 
2013.

785

Relativo a 
prestação de 
serviços de 
manipuladores de 
alimentos, ano de 
2012, conforme 
solicitação de 
compras/serviços 
nº 3300 e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. Processo 
12187/2011.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS LTDA

361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

829.577,91

A despesa 
realizada não 
pertence ao 
exercício de 
2013.

2844

Trata-se de 
Realização da 
1ª  Feira Literária 
de Maricá para 
atender os alunos 
e os profissionais 
da Rede Pública de 
Ensino. Conforme 
Homologo rs fls. 
143. Processo 
13219/2013.

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DO 

LIVRO
361

100 - 
RECURSOS DO 

TESOURO - 
ORDINÁRIOS

59.000,00
(parte do 

empenho)

Gastos com 
realização de 
feira literária são 
despesas não 
consideradas 
como de 
manutenção e 
desenvolvimento 
da educação 
básica, segundo 
o estabelecido 
nos arts. 70 e 71 
da Lei Federal n.º 
9.394/96.

TOTAL 938.964,37 -----

Nota: Refere-se ao valor total do empenho nº 2844 (R$ 742.090,00), deduzido do valor de R$ 683.090,00, relativo 
ao ajuste efetuado nesta Instrução, conforme defesa e documentação ora apresentada pelo jurisdicionado.

Isto posto, apresentamos a seguir novo cálculo das despesas realizadas 
com a manutenção e o desenvolvimento do ensino – Educação Básica:
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA

Fontes: Balancetes da Despesa (fls. 464/466, 471/477 e 482/486), declaração de cancelamentos de Restos a Pagar 
(fls. 488/489) e documentação constante do Documento TCE nº 022.330-2/14.

Assim, constatamos que o município CUMPRIU o limite estabelecido no 
artigo 212 da Constituição Federal, tendo aplicado 26,06% destes recursos 
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Desta forma, a irregularidade inicialmente apontada encontra-se sanada.

Ato contínuo, também consideramos sanada a impropriedade nº 12 (fl. 741), 
no que tange ao limite mínimo de aplicação de 25% da receita de impostos 
e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
estabelecido na Lei Orgânica do Município - LOM, já que o município aplicou 
26,06% destes recursos, tendo cumprido o limite estabelecido em seu artigo 396.  

Quanto ao exame deste item, divirjo apenas da exclusão do montante 
de R$ 59.000,00 gastos com repasse de recursos para profissionais da 
educação para aquisição de livros.

Por todo exposto, desconsiderarei a exclusão proposta pelo Corpo 
Instrutivo do montante de R$ 59.000,00, gastos com repasse de recursos 
para profissionais do ensino para aquisição de livros.

MODALIDADE DO ENSINO SUBFUNÇÃO VALOR-R$

361 - Ensino Fundamental 19.283.430,57    

122 - Administração 2.289.904,31      

306 - Alimentação -                    

782 - Transporte Rodoviário -                    

---- -                    

Total Ensino Fundamental (A) 21.573.334,88

365 - Ensino Infantil 1.167.922,83      

122 - Administração 604.640,97        

306 - Alimentação -                    

782 - Transporte Rodoviário -                    

---- -                    

Total Ensino Infantil (B) 1.772.563,80

EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                       
(Consideradas no Ensino Fundamental)

366 - Educação Jovens e Adultos (C) 535.375,54        

EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   
(Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)

367 - Educação Especial (D) 366.138,92        

DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS 
CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

(E) -                    

SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO 
REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES

(F) -                    

24.247.413,14    

13.664.814,56    

(I) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTO EM  EDUCAÇÃO ( G + H ) 37.912.227,70    

938.964,37        

(K) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2013 CANCELADOS EM 2014 -                    

36.973.263,33    

141.872.629,86  

26,06%    (N) PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - ART. 212 DA CF/88) (L/Mx100)

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( A + B + C + D + E + F )

(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB

(J) DEDUÇÃO DO SIGFIS/BO

(L) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( I - J - K )

(M) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA

Assim, o município CUMPRIU o limite estabelecido no artigo 212 
da Constituição Federal, tendo aplicado 26,10% destes recursos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino.

ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Dos Recursos Recebidos do Fundeb

No exercício de 2013, o município registrou como receitas transferidas pelo 
Fundeb o valor de R$ 41.370.375,25, correspondente aos recursos repassados, 
acrescidos do valor das aplicações financeiras, conforme demonstrado:

RECEITAS DO FUNDEB

Natureza Valor - R$

Transferências Multigovernamentais 41.204.190,12

Aplicação Financeira 166.185,13

Complementação Financeira da União 0,00

Total das Receitas do Fundeb 41.370.375,25

Fonte: Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado (fls. 363/367).

MODALIDADE DO ENSINO SUBFUNÇÃO VALOR-R$
361 - Ensino Fundamental 19.283.430,57
122 - Administração 2.289.904,31
306 - Alimentação
782 - Transporte Rodoviário

Total Ensino Fundamental (A) 21.573.334,88
365 - Ensino Infantil 1.167.922,83
122 - Administração 604.640,97
306 - Alimentação
782 - Transporte Rodoviário

Total Ensino Infantil (B) 1.772.563,80
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                       
(Consideradas no Ensino Fundamental)

366 - Educação Jovens e Adultos (C) 535.375,54

EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   
(Consideradas no Ensino Fundamental e 
Infantil)

367 - Educação Especial (D) 366.138,92

DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS 
CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

(E)

SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO 
REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES

(F)

24.247.413,14

13.664.814,56

(I) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTO EM  EDUCAÇÃO ( G + H ) 37.912.227,70

879.964,37

(K) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2013 CANCELADOS EM 2014 0,00

37.032.263,33

141.872.629,86

26,10%    (N) PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - ART. 212 DA CF/88) (L/Mx100)

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( A + B + C + D + E + F )
(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB

(J) DEDUÇÃO DO SIGFIS/BO

(L) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( I - J - K )
(M) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

O Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
- Fundeb foi criado pela 
Emenda Constitucional nº 
53/2006 em substituição 
ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização 
do Magistério - Fundef, que 
vigorou de 1998 a 2006. É um 
fundo formado por recursos 
dos impostos e transferências 
dos estados, Distrito Federal 
e municípios, vinculados à 
educação por força do disposto 
no art. 212 da Constituição 
Federal. Todo o recurso gerado 
é redistribuído para aplicação 
exclusiva na educação básica. 
Com vigência estabelecida 
para o período 2007-2020, 
sua implantação começou em 
1º de janeiro de 2007, sendo 
plenamente concluída em 
2009. (Fonte: site do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação.)
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O valor registrado pela contabilidade do município como transferências 
recebidas do Fundeb guarda paridade com o valor informado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN, conforme documento de transferências de 
repasses que anexamos à fl. 664.

RECEITAS DO FUNDEB

    Descrição Valor - R$

(A) Transferências Recebidas Contabilizadas pelo Município 41.204.190,12

(B) Valor Informado pela STN 41.204.190,12

(C) Diferença (A-B) 0,00

Fontes: Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado (fls. 363/367) e documento da Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN - Consulta a Transferências Constitucionais (fl. 664).

Do Resultado entre o Recebimento e Contribuições ao Fundeb

Conforme apontado anteriormente, o município recebeu transferências do 
Fundeb no total de R$ 41.204.190,12. Comparando o valor recebido com 
a contribuição realizada pelo município ao Fundo, ou seja, com o valor 
transferido decorrente da dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de 
transferências de impostos: FPM, ICMS, IPI Exportação, ICMS Desoneração, 
IPVA e ITR, constata-se que o município ganhou recursos no total de R$ 
27.539.375,56, conforme demonstrado:

RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

    Descrição  R$

Valor das Transferências Recebidas do Fundeb 41.204.190,12

Valor da Contribuição Efetuada pelo Município ao Fundeb 13.664.814,56

Diferença (Ganho de Recursos) 27.539.375,56
Fonte: Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado (fls. 363/367). 

Do Pagamento dos Profissionais do Magistério

O quadro a seguir demonstra o resultado alcançado pelo município no 
exercício de 2013:
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PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Descrição Valor - R$

(A) TOTAL REGISTRADO COMO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 33.234.867,53

(B) DEDUÇÃO DO SIGFIS RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ----

(C) DEDUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2013 CANCELADOS EM 2014 – MAGISTÉRIO ----

(D) TOTAL APURADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (A-B-C) 33.234.867,53

(E) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 41.204.190,12

(F) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB 166.185,13

(G) COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO ----

(H) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (E+F+G) 41.370.375,25

(I) PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO 
(MÍNIMO 60,00% - ART. 22 DA LEI 11.494/07) (D/H)x100

80,33%

Como visto, o município CUMPRIU o limite estabelecido no artigo 22 
da Lei Federal nº 11.494/07, tendo aplicado 80,33% destes recursos na 
remuneração dos profissionais do magistério.

Do Resultado Financeiro do Fundeb referente ao exercício anterior (2012)

Com base nas informações presentes na prestação de contas do 
exercício anterior (proc. TCE-RJ nº 211.055-9/13) verifica-se que a 
conta Fundeb registrou, ao final do exercício de 2012, conforme 
balancete apresentado naquele processo, um superávit financeiro de 
R$ 522.982,59, de acordo com o balancete encaminhado pela Prefeitura 
naquele processo. 

O Corpo Instrutivo apontou o seguinte:

Verificamos que o valor de R$ 522.982,59 foi parcialmente utilizado no 
exercício de 2013, por meio de crédito adicional aberto em 02/09/2013, 
conforme decreto nº 165 (fls. 178 e 491), e ainda após o 1º trimestre, 
portanto, em desacordo com o previsto no §2º do artigo 21 da Lei 
Federal nº 11.494/07, o que será objeto de impropriedade em nossa 
conclusão.

Dessa forma, na análise efetuada adiante, iremos considerar, para o cálculo 
do limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no 
exercício de 2013, o valor do superávit registrado na Prestação de Contas 
de Governo de 2012 – R$ 522.982,59, uma vez que o superávit se sobrepõe 
aos créditos do Fundeb efetuados no exercício, sendo esta sobra utilizada 
para o empenhamento e pagamento de despesas em 2013.
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 Do Cálculo da Aplicação Mínima Legal em 2013

No quadro, a seguir, demonstrarei o valor total das despesas empenhadas 
no exercício de 2013 com recursos do Fundeb, em face do que dispõe o 
artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/2007: 

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2013

DESCRIÇÃO VALOR - R$ VALOR - R$

(A) Recursos recebidos a título de Fundeb no exercício de 2013 41.204.190,12

(B) Receita de Aplicação Financeira dos recursos do Fundeb de 2013 166.185,13

(C) Total das Receitas do Fundeb no exercício de 2013 (A+B) 41.370.375,25

(D) Total das Despesas empenhadas com recursos do Fundeb em 
2013

41.467.829,20

 

(E) Superávit Financeiro do Fundeb no exercício de 2012 522.982,59

(F) Despesas não consideradas ----

(G) Déficit Financeiro do Fundeb no exercício de 2013 ----

(H) Cancelamentos de Restos a Pagar de 2013 Realizados em 2014 ----

(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício de 2013  (D-E-F-G-H) 40.944.846,61

(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C) 98,97%

Fontes: Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado (fls. 363/367), Balancete da Despesa (fls. 471/477) e 
Prestação de Contas de Administração Financeira de 2012 (processo TCE-RJ nº 211.055-9/13).

Como se pode constatar, o município utilizou, neste exercício, 
98,97% dos recursos do Fundeb de 2013, restando a empenhar 1,03% 
em observância com o §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007, que 
estabelece que os recursos deste fundo serão utilizados no exercício 
financeiro em que lhes forem creditados, podendo ser utilizado no 
primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, até 5% 
destes recursos.

Da Movimentação Financeira do Fundeb em 2013

No quadro a seguir, consta a movimentação financeira dos recursos do 
Fundeb e o saldo financeiro existente para o exercício seguinte:
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FUNDEB 

 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2013 VALOR - R$

I Saldo Financeiro Contábil do Exercício Anterior (31/12/2012) 2.095.419,48

 ENTRADAS 

II Recursos Recebidos do Fundeb 41.204.190,12

III Receitas de Aplicações Financeiras 166.185,13

IV Créditos Referentes a Consignações 6.265.334,82

V Outros Créditos  ----

VI Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V) 49.731.129,55

  SAÍDAS 

VII Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do Fundeb 41.176.747,92

VIII Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do Fundeb 1.560.730,33

IX Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do Fundeb 6.444.523,96

X Outros Débitos ----

XI Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X) 49.182.002,21

XII Saldo Financeiro Apurado (VI-XI) 549.127,34

XIII Saldo Financeiro Contábil registrado em 31/12/2013 549.127,34

XIV Diferença Apurada (XII-XIII) 0,00

Fontes: Quadro D – Movimentação Financeira do Fundeb (fl. 549), Prestação de Contas de Administração 
Financeira de 2012 (processo TCE-RJ nº 211.055-9/13), Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado (fls. 
363/367), Relatórios de Retenções (fls. 551 e 554), Balancete da Despesa (fls. 471/477), Relatório de Restos a 
Pagar (fl. 553) e Conciliações Bancárias (fls. 494/495 e 522/523).

Nota: Consta no Quadro D à fl. 549 referência à “Dedução – Cota DAF 10/Jun/2013”, no valor de R$ 190.082,29. 
Entretanto, este valor não foi considerado, no referido Quadro D, na apuração do saldo de R$ 549.127,34, razão 
pela qual não a incluímos no quadro acima, na Movimentação Financeira do Fundeb.

Resultado Financeiro para o Exercício Seguinte (2014)

Considerando que o resultado financeiro para o exercício seguinte, 
verificado em 31/12/13, pode não representar exatamente a simples sobra 
entre receitas recebidas e despesas empenhadas, uma vez que outras 
movimentações porventura realizadas podem impactá-lo ao final do 
exercício, como ressarcimento financeiro creditado na conta do Fundeb, 
cancelamentos de passivos, etc., o resultado financeiro para o exercício de 
2013 fica assim demonstrado:
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RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2014

DESCRIÇÃO VALOR - R$

     Superávit Financeiro em 31/12/2012 522.982,59

(+) Receita do Fundeb recebida em 2013 41.204.190,12

(+) Receita de Aplicação Financeira do Fundeb de 2013 166.185,13

(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2013 ----

(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2013 ----

(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2013 ----

 = Total de Recursos Financeiros em 2013 41.893.357,84

(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2013 41.467.829,20

 = Superávit Financeiro em 31/12/2013 425.528,64

Fontes: Prestação de Contas de Administração Financeira de 2012 (processo TCE-RJ nº 211.055-9/13), Anexo 10 
da Lei Federal nº 4.320/64 Consolidado (fls. 363/367) e Balancete da Despesa (fls. 471/477).

Da análise do quadro acima, o Corpo Instrutivo apontou o seguinte:

O valor do superávit financeiro para o exercício de 2014 apurado no 
quadro anterior – R$ 425.528,64 diverge do valor registrado pelo município 
no Balancete – R$ 230.302,43 (fls. 493), apontando uma diferença no 
montante de R$ 195.226,21.

Tal divergência revela a saída de recursos da conta do Fundeb sem a 
devida comprovação, uma vez que o superávit financeiro apurado na 
presente análise encontra-se superior ao registrado pela contabilidade 
da Prefeitura. Verifica-se, dessa forma, o não atendimento ao disposto no 
artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei Federal nº 11.494/07, o que será 
objeto de irregularidade em nossa conclusão.

Adicionalmente, entendemos que a diferença no valor de R$ 195.226,21 
deva ser ressarcida, com recursos próprios, à conta do Fundeb, o que será 
objeto de determinação em nossa conclusão.

A análise efetuada motivou a sugestão do Corpo Instrutivo de Parecer 
Prévio Contrário.

Após a publicação do processo em Pauta Especial, o gestor, por meio do 
Documento TCE-RJ nº 22.330-2/14, apresentou os seguintes documentos/
alegações: 
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Razões de Defesa:

O responsável afirma que algumas baixas de pagamentos referentes a 
retenções de exercícios anteriores foram lançadas indevidamente à conta 
do Fundeb, em desacordo com o crédito orçamentário originalmente 
lançado no valor de R$ 184.762,48.

Informa também, que foi identificado um pagamento em duplicidade 
no valor de R$ 711,46, referente à folha de pagamento complementar de 
fevereiro de 2013 e, ainda, que foram identificados valores que totalizaram 
R$ 9.752,27, referentes a débitos na conta do Fundeb, relativos a pagamento 
de servidores que foram rejeitados pelo Banco.

Quanto a tais ocorrências, o Sr. Prefeito Municipal esclarece que os setores 
competentes estão adotando providências para que as mesmas não mais 
ocorram.

Argumenta, ainda, que a diferença verificada no valor de R$ 195.226,21, 
entre o superávit financeiro do exercício de 2013 apurado na presente 
Prestação de Contas (R$ 425.528,64) e aquele registrado pelo município 
no respectivo Balancete do Fundeb (R$ 230.302,43), corresponde a 0,47% 
do total da receita do Fundeb recebida no exercício de 2013, e que tal 
diferença tem um peso insignificante diante da conjuntura orçamentária 
e financeira.

Por fim, à fl. 767, o responsável informa que, a fim de sanear a 
irregularidade em tela, efetuou a transferência de recursos financeiros 
no montante de R$ 195.226,21 da conta corrente nº 0000003-4, agência 
nº 1244-0, da Caixa Econômica Federal (recursos do TESOURO) para a 
conta do Fundeb.

Ao examinar os documentos/esclarecimentos apresentados pelo 
jurisdicionado, o Corpo Técnico se manifesta no seguinte sentido: 

Análise:

Não há nos autos, documentação comprobatória, no que se refere à parte 
inicial da defesa, em que o responsável esclarece que houve algumas 
baixas de pagamentos referentes a retenções de exercícios anteriores que 
foram lançadas indevidamente à conta do Fundeb, quanto ao pagamento 
em duplicidade no valor de R$ 711,46, referente à folha de pagamento e, 
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ainda, em relação aos valores identificados referentes a débitos na conta do 
Fundeb, relativos a pagamento de servidores que foram rejeitados pelo Banco.

Contudo, verificamos que foi efetuada a transferência, em 19/08/2014, da 
conta de recursos próprios do Município para a conta corrente do Fundeb 
(conta nº 20836-1 – Banco do Brasil), no valor de R$ 195.226,21, regularizando 
a irregularidade em comento, havendo assim, o cumprimento do disposto 
no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal nº 11.494/07. A referida 
transferência encontra-se comprovada às fls. 791/795.

Diante do exposto, consideramos sanada a irregularidade inicialmente 
levada a efeito.

Baseado nas informações trazidas pelo gestor, concordo com a análise 
realizada pelo Corpo Técnico.

PARECER PRÉVIO

Diante do exposto e,

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer 
prévio sobre as contas dos Municípios para a final apreciação da Câmara;

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas 
examinadas, ficando o seu julgamento sujeito às Câmaras Municipais;

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio 
do Tribunal de Contas e o subseqüente julgamento pela Câmara 
dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e 
ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram 
e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o 
Município responsável, cujos processos pendem de exame por esta 
Corte de Contas;

Considerando que a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) impõe a adoção de medidas de caráter contábil, 
financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração 
pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes 
de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados;



113

Considerando que as Contas de Gestão do Prefeito, constituídas dos 
respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações de 
natureza contábil foram elaboradas com observância às disposições legais 
pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas;

Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais 
com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos 
correspondentes, em observância ao inciso V, artigo 167 da Constituição 
Federal;

Considerando que foram devidamente demonstradas as metas 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 59, 
inciso I da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

Considerando que foram realizadas audiências públicas avaliando o 
cumprimento das metas fiscais nos períodos de maio, setembro e fevereiro, 
em cumprimento ao disposto no § 4º, artigo 9º da Lei Complementar 
Federal n.º 101/2000;

Considerando que o gestor apresentou o equilíbrio financeiro das contas, 
em atendimento ao §1º do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 
101/2000;

Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino 
atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como 
houve o cumprimento do art. 21 e do artigo 22 da Lei Nº 11.494/2007 em 
relação às despesas com recursos do Fundeb;

Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo se encontram de 
acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 
Federal n.º 101/2000;

Considerando a observância da Dívida Pública do Município aos termos da 
Resolução n.º 40/01, c/c a Lei Complementar Federal n.º 101/2000;

Considerando que os gastos, com recursos próprios, com ações e serviços 
de saúde cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 
29/00 c/c o inciso III, artigo 77 do ADCT;

Considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, em 
observância ao artigo 8º da Lei n.º 7.990/1989; ADCT – Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias
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Considerando o atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo 
Poder Executivo; 

Face ao exposto e examinado, manifesto-me parcialmente de acordo com 
o Corpo Instrutivo e com o Ministério Público Especial junto a esta Corte 
de Contas, e

VOTO

I - Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas 
do Chefe do Poder Executivo do Município de Maricá, Sr. Washington 
Luiz Cardoso Siqueira, referentes ao exercício de 2013, com as seguintes 
RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES:

RESSALVAS E DETERMINAÇÕES

RESSALVA Nº 1
A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis  (R$ 396.712.236,74) 
não confere com o montante consignado no Anexo 1 - Balanço Orçamentário 
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$ 
396.813.239,90);

DETERMINAÇÃO Nº 1
Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos 
contábeis e no Anexo 1 - Balanço Orçamentário do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao 
disposto no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64;

RESSALVA Nº 2 
Quanto à elaboração do orçamento, acima da capacidade real de arrecadação 
demonstrada pelo município, colocando em risco o equilíbrio financeiro, 
uma vez que autoriza a realização de despesas sem a correspondente receita;

DETERMINAÇÃO Nº 2
Para que sejam utilizados critérios objetivos no planejamento do 
orçamento, com observação das normas técnicas e legais, considerando, 
para tanto, a evolução da receita nos últimos três anos, os efeitos das 
alterações na legislação, bem como qualquer outro fator relevante que 
possa impactar na arrecadação das receitas, em atendimento ao previsto 
no artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e no artigo 30 da 
Lei Federal nº 4.320/64;
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RESSALVA Nº 3
Impossibilidade de apuração e confirmação do saldo da Dívida Ativa 
constante do Balanço Patrimonial Consolidado, uma vez que no referido 
demonstrativo não há registro desse saldo, bem como no Demonstrativo 
das Variações Patrimoniais Consolidado não há registro quanto à cobrança, 
à inscrição e ao cancelamento da dívida ativa;

DETERMINAÇÃO Nº 3
Observe a correta identificação do saldo da Dívida Ativa e de seus valores 
de inscrição, de cobrança e de cancelamento, no Balanço Patrimonial 
e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, eliminando eventuais 
divergências e omissões, permitindo assim a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros, em cumprimento ao disposto no artigo 85 da Lei 
Federal nº 4.320/64;

RESSALVA Nº 4
Não houve inscrição de créditos a receber em Dívida Ativa neste exercício, 
em desacordo com o disposto nos princípios contábeis e no artigo 39, § 
1º da Lei Federal nº 4.320/1964;

DETERMINAÇÃO Nº 4
Observar a inscrição como Dívida Ativa dos créditos exigíveis pelo 
transcurso do prazo para pagamento, conforme disposto nos princípios 
contábeis e no artigo 39, § 1º da Lei Federal nº 4.320/1964;

RESSALVA Nº 5
A despesa empenhada, registrada nos demonstrativos contábeis (R$ 
406.678.766,64), não confere com o montante consignado no Anexo 1 – 
Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
referente ao 6º bimestre (R$ 411.553.037,90);

DETERMINAÇÃO Nº 5
Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada 
nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, 
em atendimento ao disposto no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64;

RESSALVA Nº 6 
Não cumprimento da meta de Resultado Nominal estabelecida na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 
59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
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                                                                                                             Em R$

DESCRIÇÃO ANEXO DE METAS
(valores correntes)

RREO
6º BIMESTRE/2013

Resultado Nominal 13.385.000,00 36.517.795,80

DETERMINAÇÃO Nº 6
Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no 
Anexo de Metas Fiscais, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 
da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

RESSALVA Nº 7 
Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos, uma vez que foi constatado um déficit 
previdenciário de R$ 459.814,20, em desacordo com o disposto na Lei 
Federal n.º 9.717/98;

DETERMINAÇÃO Nº 7
Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos, em conformidade com o disposto na Lei Federal 
n.º 9.717/98;

RESSALVA Nº 8 
Repasse parcial da contribuição patronal, conforme observado no Anexo 
10 da Lei Federal nº 4.320/64 do RPPS, em desacordo com o disposto no 
artigo 40 da CRFB/88 c/c o inciso II do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/98;

DETERMINAÇÃO Nº 8
Observar o repasse integral da contribuição patronal, em atendimento ao disposto 
no artigo 40 da CRFB/88 c/c o inciso II, artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/98;

RESSALVA Nº 9 
O valor total das despesas na função 12 - Educação, evidenciadas no 
Sistema Integrado de Gestão Fiscal - Sigfis/BO diverge do registrado pela 
contabilidade, conforme demonstrado:

DESCRIÇÃO VALOR –R$

Sigfis/BO 78.611.021,53

Contabilidade – Anexo 8 Consolidado 78.795.814,63

Diferença 184.793,10
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DETERMINAÇÃO Nº 9
Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam 
a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral 
lançamento dos respectivos dados no Sigfis - Módulo Informes Mensais, em 
conformidade com o disposto na Deliberação TCE/RJ nº 222/2002;

RESSALVA Nº 10
As despesas a seguir, classificadas na Função 12 - Educação, encaminhadas 
pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal - Sigfis/BO, 
não foram consideradas no cálculo do limite dos gastos com a educação, 
por estarem em desacordo com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei 
Federal n.º 9.394/96:

Nº do 
Empenho Histórico Credor Subfunção Fonte de 

Recurso Valor - R$ Situação

784

Relativo a 
pagamento 
da prestação 
de serviços de 
Vigilância - Hope 
Vigia, referente 
o ano de 2012, 
conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3397, 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
Processo 
2884/2012.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
LTDA

361

100 - 
RECURSOS 

DO 
TESOURO - 

ORDINÁRIOS

50.386,46

A despesa 
realizada 
não 
pertence 
ao 
exercício 
de 2013.

785

Relativo a 
prestação de 
serviços de 
manipuladores 
de alimentos, 
ano de 2012, 
conforme 
solicitação 
de compras/
serviços nº 3300 
e despacho 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
Processo 
12187/2011.

HOPE 
CONSULTORIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
LTDA

361

100 - 
RECURSOS 

DO 
TESOURO - 

ORDINÁRIOS

829.577,91

A despesa 
realizada 
não 
pertence 
ao 
exercício 
de 2013.

TOTAL 879.964,37 .....

DETERMINAÇÃO Nº 10
Observar a correta classificação das despesas na Função 12 - Educação, em 
atendimento ao disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96;
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RESSALVA Nº 11 
Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com 
educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como 
recurso a fonte “100 - Próprios”;

DETERMINAÇÃO Nº 11
Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite 
constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, 
de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição 
Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12;

RESSALVA Nº 12
Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com o Fundeb 
(parcela de 60% - remuneração dos profissionais do magistério da educação 
básica em efetivo exercício na rede pública e parcela de 40% - demais 
despesas) em demonstrativos não extraídos diretamente do sistema contábil;

DETERMINAÇÃO Nº 12
Para que nas próximas prestações de contas os dados referentes aos 
gastos com Fundeb (parcelas de 60% e de 40%) sejam apresentados em 
demonstrativos gerados diretamente pelo sistema contábil do município, 
em conformidade com estabelecido no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64;

RESSALVA Nº 13
A abertura do crédito adicional, tendo como fonte o superávit financeiro 
do Fundeb, por meio do Decreto nº 165/13 (R$ 496.343,04), não utilizou 
a totalidade do saldo a empenhar do exercício anterior (R$ 522.982,59), 
e ainda foi efetuada após o 1º trimestre de 2013, em desacordo com o 
disposto no §2º do artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07;

DETERMINAÇÃO Nº 13
Observar o disposto no §2º do artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07, 
procedendo à abertura do crédito, tendo como fonte a totalidade do 
superávit financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente ao do ingresso dos recursos;

RESSALVA Nº 14
O município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos 
de saúde a partir de recursos movimentados unicamente pelo Fundo 
Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido no parágrafo único do artigo 
2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 141/12, conforme a seguir:
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) PERCENTUAL

GASTOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 11.879.386,93 16,21%

GASTOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 61.413.488,69 83,79%

TOTAL DE DESPESAS APLICADAS EM SAÚDE PELO MUNICÍPIO NO  
EXERCÍCIO DE 2013

73.292.875,62 100%

Fontes: Anexos 8 Consolidado (fls. 358/362), da Prefeitura Municipal (fls. 403/406) e do Fundo Municipal de 
Saúde – FMS (fls. 445).

DETERMINAÇÃO Nº 14
Observe que a realização de despesa com ações e serviços públicos de 
saúde deverá ser financiada com recursos movimentados exclusivamente 
pelo Fundo Municipal de Saúde, em atendimento ao parágrafo único do 
artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 141/12;

RESSALVA Nº 15
O Executivo Municipal não comprovou a realização das audiências públicas 
que deveriam ter sido promovidas pelo gestor do SUS até o final dos meses 
de fevereiro/2013, maio/2013 e setembro/2013, indicando que não foram 
realizadas, em descumprimento ao disposto no § 5º e caput do artigo 36 
da Lei Complementar Federal nº 141/12;

DETERMINAÇÃO Nº 15
Observar, em cumprimento ao disposto no § 5º e caput do artigo 36 da 
Lei Complementar Federal nº 141/12, a realização de audiências públicas 
até o final dos meses de fevereiro/2013, maio/2013 e setembro/2013, 
quando o gestor do SUS deve apresentar relatório detalhado referente ao 
quadrimestre anterior;

RESSALVA Nº 16
O Setor de Controle Interno não abordou em seu relatório todas as falhas 
apontadas na presente Prestação de Contas, bem como as medidas 
porventura adotadas com vistas a elidi-las, não sendo observada sua 
atribuição disciplinada nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88;

DETERMINAÇÃO Nº 16
Para que o setor de Controle Interno tome as devidas providências de 
forma a elidir as falhas apontadas, informando, no relatório de auditoria do 
próximo exercício, quais foram estas medidas, em cumprimento do papel 
disciplinado nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal/88;
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RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e 
responsável dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas 
receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento 
sustentável da economia local, bem como busque alternativas para atrair 
novos investimentos, de forma a compensar as possíveis perdas de 
recursos futuros;

RECOMENDAÇÃO Nº 2 
Para que o município atente para a necessidade do controle das despesas 
com pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite prudencial 
previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (LRF), foi constatado um aumento dos gastos com pessoal 
superior, no período apurado, ao aumento da Receita Corrente Líquida - 
RCL, situação que indica, caso mantida a tendência atual, risco das despesas 
superarem os limites legais nos exercícios futuros.

II – Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE-RJ n.º 204/96, ao atual Responsável pelo Controle Interno da 
Prefeitura Municipal de Maricá, para que tome ciência das ressalvas e das 
impropriedades apontadas no relatório, adote providências de forma 
a elidir as falhas apontadas, em cumprimento aos artigos 70 a 74 da 
Constituição Federal/88, bem como atente à necessidade de evidenciar 
a classificação das receitas e despesas no maior nível de detalhamento 
possível, inclusive demonstrando as fontes de recursos, de modo que os 
demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas nos 
quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas.

III – Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, ao Sr. Washington Luiz Cardoso Siqueira, atual Prefeito 
de Maricá, para que seja ALERTADO:

- Quanto à necessidade de imediata adequação da aplicação dos recursos 
vinculados à Saúde, os quais devem ser, obrigatória e exclusivamente 
aplicados pelo Fundo Municipal de Saúde, inclusive os recursos oriundos 
de impostos e transferências de impostos, em atendimento ao previsto no 
parágrafo único do artigo 2º c/c o art. 14 da Lei Complementar Federal nº 
141/12.
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IV - Pela DETERMINAÇÃO à 2ª Coordenadoria de Controle Municipal - 2ª CCM 
para que, com base no processo “cópia dos documentos” desta Prestação 
de Contas, que subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de 
Despesas da Câmara Municipal, proceda à análise quanto ao cumprimento, 
por parte do Legislativo Municipal, do artigo 29-A da Constituição Federal 
e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V - Pela CIÊNCIA à Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da 
Receita - SSR quanto à falta de contabilização de créditos a receber (Dívida 
Ativa) neste exercício, visando à adoção das medidas pertinentes.
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*Voto aprovado por unanimidade.

O Programa de 
Parcerias Público-
Privadas estabelece 
que o Conselho 
Gestor deverá 
encaminhar, a 
este Tribunal de 
Contas do Estado, 
com periodicidade 
semestral, os 
relatórios gerenciais 
dos contratos de 
PPPs esclarecendo 
se os mesmos estão 
sendo elaborados 
e enviados na 
forma constante do 
dispositivo legal.

CONTRATO DE PERMISSÃO/
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS*

Trata o presente processo do Contrato de Parceria Público-Privada nº 27/2013, 
datado de 4.6.2013, oriundo de procedimento licitatório na modalidade 
Concorrência Pública nº 03/2013, firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a 
sociedade empresária Complexo Maracanã Entretenimento S.A., que tem por 
objeto os serviços de gestão, operação e manutenção do Estádio do Maracanã 
e do Maracanãzinho, cumulado com a realização de obras incidentais definidas 
no anexo 3, pelo prazo de 35 anos e com valor de R$ 594.162.148,71.

O Corpo Instrutivo, após a devida análise às fl. 10/31, assim se posiciona: 

Considerando que a análise realizada aponta para a constatação de 
diversas inconformidades quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade 
e economicidade do ato sob exame;

Diante da análise realizada, sugere-se COMUNICAÇÃO ao Sr. Regis Fichtner, 
Chefe da Casa Civil à época e autoridade signatária do contrato, nos termos 
do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser efetivada na forma 
da Lei Complementar nº 63/90, art. 26, I, mediante ciência pessoal, e demais 
incisos, para que encaminhe os documentos e preste os esclarecimentos a 
seguir elencados:

Esclarecimentos

1. Relativamente aos seguintes pontos, constantes da proposta econômica, 
justificar, com a devida apresentação de cálculos, estudos, pesquisas de 
mercado, plantas ou laudos de avaliação, conforme o caso, que embasaram 
os valores adotados no estudo de viabilidade realizado, indicando as fontes 
de consulta, a fim de possibilitar o controle por esta Corte:

a. Receitas principais
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do “preço 
médio por evento” e da quantidade de eventos, comprovando a afirmação 
(fl. 4) de que foi considerado o preço de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(10%) adotado para comissão de venda, comprovando a afirmação (fl. 4) 
de que foi considerado o preço de mercado.
•  Especificar qual receita pertence aos clubes e quais integram efetivamente 
o estudo de viabilidade.
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•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
de redução adotado no valor final da receita (RAMP-UP), comprovando a 
afirmação (fl. 4) de que foi considerado o preço de mercado.

b. Catering
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(30%) adotado para SPE, comprovando a afirmação (fl. 4) de que foi 
considerado o preço de mercado.
• Comprovar a afirmação (fl. 4) de que o público total do Maracanã é 
considerado para o cálculo desta receita.

c. Estacionamento
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do número 
de vagas disponíveis, comprovando a afirmação (fl. 5) de que foram obtidas 
com base em análises de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(14%) adotado para a utilização fora do horário dos eventos, comprovando 
a afirmação (fl. 5) de que foi obtido com base em análises de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do preço 
médio estimado por hora (R$ 2,50), comprovando a afirmação (fl. 5) de que 
foi obtido com base em análises de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(50%) adotado para SPE, comprovando a afirmação (fl. 5) de que foi obtido 
com base em análises de mercado.
•  Justificar o motivo pelo qual as horas utilizadas durante o evento não 
contribuem com a receita.

d. Concertos
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do valor do 
aluguel de R$750.000,00 por evento, comprovando a afirmação (fl. 5) de 
que o valor do aluguel corresponde ao de mercado.

e. Aluguel do Maracanãzinho
•  Apresentar pesquisa (comparação com outra metodologia) que comprove 
a afirmação (fl. 5) de que a metodologia utilizada (cálculo através de 
porcentagem da renda) é a melhor para remunerar a utilização da arena.
• Apresentar a pesquisa de mercado que comprove a afirmação (fl. 5) de 
que os critérios econômicos utilizados para estimativa do valor de aluguel 
estão de acordo com as práticas de mercado.

f. Espaço para varejo
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do valor de 
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R$ 100,00/m² para aluguel, comprovando a afirmação (fl. 5) de que o valor 
do aluguel corresponde ao de mercado.

g. Patrocínios
• Apresentar o estudo realizado para obtenção das receitas de 
patrocinadores, comprovando a afirmação de que foram obtidas a partir 
de avaliações de mercado.

2. O motivo para não ter sido contemplada na versão final do contrato 
proposta de redação do subitem 32.2, prevendo indenização por anulação 
somente em caso de inexistência de culpa da concessionária (fl. 230 do 
processo TCE-RJ nº 102.777-1/13), permanecendo a indenização por culpa 
da mesma;

3. O motivo para não ter sido seguida a recomendação para que fossem 
estabelecidos critérios objetivos para aferição de qualidade do serviço 
constantes do anexo 4 (fl. 249 do processo TCE-RJ nº 102.777-1/13);

4. Indicação de que o objeto atende ao interesse público em que fique 
caracterizada a conveniência e a oportunidade da contratação mediante 
identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de Parceria 
Público-Privada;

5. O motivo para não ter sido atualizado, conforme determinação desta 
Corte em decisão definitiva no processo TCE-RJ nº 102.777-1/13, referente 
ao edital de concorrência correspondente a esta contratação, o rol de riscos 
da concessão, previstos na minuta do contrato, de forma a definir quem será 
responsável (poder público, concessionária ou compartilhado) e a não previsão 
de como será mitigado, caso ocorra, o risco de dois dos principais times do Rio 
de Janeiro não virem a mandar seus jogos no Maracanã (considerando que de 
acordo com o trabalho da consultoria, se apenas um time mandar seus jogos 
para o Maracanã, o projeto seria financeiramente inviável);

b. Documentos

1. Registro de Responsabilização Técnica (RRT) relativa aos estudos 
técnicos de engenharia constantes do anexo 3 do edital e dos orçamentos 
correspondentes;

2. Atas e os quadros de julgamento das propostas técnicas, assinados pelos 
licitantes presentes e pela comissão;

A elaboração de projetos, 
a execução de obras e a 
prestação de quaisquer 
serviços profissionais 
por arquitetos e urbanistas, 
que envolvam competência 
privativa ou atuação 
compartilhada com outras 
profissões regulamentadas, 
ficam sujeitas ao Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) 
nos termos desta Resolução. 
(CONSELHO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO DO BRASIL. 
Resolução n° 17, de 2 de março 
de 2012, art. 1°.)
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3. Atas e os quadros de julgamento das propostas econômico-financeiras, 
assinados pelos licitantes presentes e pela comissão;

4. Parecer conclusivo e aprovação expressa da Assessoria Jurídica quanto à 
versão final da minuta contratual, bem como declaração motivada acerca 
da aceitação ou não das modificações propostas no instrumento;

5. Aprovação da minuta contratual pelo Conselho Gestor do Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGP);

6. Ato de constituição da sociedade de propósito específico (SPE);

7. Termo de Recebimento emitido pelo Poder Concedente, como implemento 
de condição suspensiva que fixa o termo inicial do prazo de concessão;

8. Termo de Compromisso de dois dos principais clubes do Rio de Janeiro 
para utilização do Maracanã por todo o prazo de vigência do contrato 
como implemento de condição suspensiva que fixa o termo inicial do 
prazo de concessão;

9. Comprovação da prestação de garantia de performance pela 
Concessionária;

10. Planilha discriminativa do custo das obras e serviços a serem realizados 
pela SPE (incidentais), detalhado em quantitativos e preços unitários, com 
indicação da data base na sua elaboração.

Sugerimos, ainda, que seja disponibilizado ao jurisdicionado o completo 
teor da informação técnica da SSO (fl. 16/20), para melhor compreensão 
dos aspectos analisados.

O douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio 
Paulo de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se no mesmo sentido, à fl. 32.
   
É o relatório.

Observa-se que o presente processo trata de contrato, em regime de 
Parceria Público-Privada - PPP, na modalidade concessão administrativa, 
para gestão, operação e manutenção do Estádio Mário Filho (Maracanã) e 
do Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho).
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A parceria público-privada é uma modalidade de contrato de concessão, 
celebrado entre a Administração Pública e a iniciativa privada, no qual 
se estabelece vínculo obrigacional visando à implementação ou gestão, 
total ou parcial, de obras, serviços ou atividades de interesse público, em 
que o parceiro privado assume a responsabilidade pelo financiamento, 
investimento e exploração do serviço.

Entendo pertinente destacar, preambularmente, que o conceito de 
parcerias público-privadas originou-se em função da impossibilidade, por 
ausência de recursos, de o Estado realizar os investimentos necessários 
para consecução de suas atividades, necessitando, por conseguinte, dos 
recursos privados para tanto.

As normas gerais de parceria público-privada foram instituídas pela Lei 
Federal nº 11.079, de 30.12.2004. No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 
5.068 de 10.7.2007, instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas - Propar.

Em ambos os institutos legais, foi definido que a PPP é um contrato de 
concessão na modalidade patrocinada ou administrativa.

As características das PPPs foram muito bem abordadas por Flávio Amaral 
Garcia1, de onde se extrai o que segue:

Vamos, então, trabalhar as principais características das PPPs.

A primeira, como já abordado anteriormente, é o particular assumir todo o 
investimento inicial (...).

(...)

Uma segunda característica é a responsabilidade do parceiro privado pela 
gestão do negócio.
(...)

Uma terceira característica, também já mencionada, é que essa 
remuneração fica vinculada à eficiência do parceiro privado.
(...)

O compartilhamento de risco e de atribuições é uma característica 
fundamental dessas parcerias. É preciso que os riscos fiquem definidos no 

PPP - Parceria Público-Privada - 
é o contrato administrativo 
de concessão na modalidade 
patrocinada ou administrativa. 
(Lei nº 11.079/2004, art. 2°)

1 GARCIA, Flávio Amaral. 
Licitações e Contratos 
Administrativos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 268/269.



128

contrato e no edital, e hoje não há essa partilha nas concessões comuns e 
nos contratos administrativos em geral.
(...)

Uma outra característica é que abre-se o leque da cobrança da tarifa 
com outras fontes de remuneração, ou seja, o Estado poderá pagar 
para o parceiro privado não apenas com recursos do Tesouro, mas, por 
exemplo, com cessão de crédito ou com a exploração de bens públicos 
que eventualmente a receita possa ser direcionada para esse parceiro 
privado.
(...)

Uma outra característica da PPP é a figura do órgão gestor.(...)

A regra do órgão gestor na PPP é de centralizar algumas funções. Isto 
porque os recursos são escassos e as demanda são muitas. Então não 
se pode errar na escolha do projeto que vai alocar recursos públicos e 
privados. Portanto, fundamentalmente, a grande finalidade o órgão gestor 
é centralizar para que possa eleger as prioridades e em que setores os 
recursos serão aplicados.
(...)

Outro ponto importante é a adoção da arbitragem, que ainda vai provocar 
polêmica, uma vez que se discute se a arbitragem é cabível ou não nos 
contratos administrativos. A meu sentir, a arbitragem deve ser considerada 
viável, principalmente porque determinadas matérias são puramente 
técnicas e financeiras e não afetam a indisponibilidade do interesse 
público. O grande problema que se discute é saber o que é interesse 
público indisponível em relação ao contrato.
(...)

Uma outra característica e talvez seja a fundamental da PPP – pelo menos 
é essa a expectativa do setor privado – é que as obrigações pecuniárias 
da administração pública serão garantidas no caso de inadimplemento do 
Poder Público.
(...)

A concessão, através de parcerias público-privadas - PPPs, podem ser 
configuradas em duas modalidades distintas: concessão patrocinada 
e concessão administrativa. Adiciona-se às duas citadas a modalidade 
concessão comum, instituída pela Lei Federal nº 8.987/95.
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O jurista Carlos Ari Sundfeld trata das modalidades no artigo Guia Jurídico 
das Parcerias Público-Privadas2, na forma que segue:

As concessões de serviços públicos de que trata o art. 175 da CF são um 
gênero, que se caracteriza por seu objeto:  atribuição, ao concessionários, do 
encargo de executar serviços públicos (aí incluído o de implantar e manter 
obras públicas, como rodovias e pontes). Quanto ao regime remuneratório, há 
três possíveis espécies: a concessão comum, a patrocinada e a administrativa.

Segundo o art. 2º, § 3º, da Lei das PPPs, concessão comum é aquela em que 
o concedente não paga contraprestação em pecúnia ao concessionário. A 
remuneração deste poderá incluir tanto a cobrança de tarifas com outras 
receitas alternativas (Lei de Concessões, art. 11), desde que estas não 
envolvam pagamentos de natureza pecuniária do concedente. Portanto 
a concessão comum não se desnatura se a remuneração incluir (ou 
limitar-se à) contraprestação não pecuniária feita pela Administração, nas 
modalidades previstas no art. 6º, III e IV, da Lei das PPPs.

As concessões comuns não se incluem entre os contratos de PPP. Aliás, a 
única função do conceito de “concessão comum” é a de estabelecer que 
ela se rege exclusivamente pela Lei de Concessões e legislação correlata, 
não se aplicando o disposto na Lei das PPPs.

(...)

Concessão patrocinada é – juntamente com a concessão comum – espécie 
de gênero “concessão de serviço público”. Por isso, a ela se aplica o regime 
de legislação geral desse gênero de contratos (a Lei de Concessões e 
outras correlatas, como a Lei Federal 9.074/1995), com o complemento das 
normas da Lei das PPPs (art. 3º, § 1º).

O que peculiariza a concessão patrocinada é seu regime remuneratório, 
que deve incluir tanto tarifa cobrada aos usuários como contraprestação 
do concedente em forma pecuniária (Lei das PPPs, art. 2º, § 1º). Se, em 
uma concessão de serviço público, o concessionário cobra tarifa dos 
usuários, remunerando-se por subvenção do concedente (conjuntamente 
ou não, com outras receitas não tarifarias), não se estará diante de uma 
concessão patrocinada, mas de uma concessão administrativa.

E o que é a “contraprestação pecuniária do parceiro público”, indispensável 
a que se caracterize a concessão como patrocinada (art. 2º, §)? É – para 

2 SUNDFELD, Carlos Ari. 
Parcerias Público-Privadas. 
São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 29/32.
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usar a linguagem do art. 6º – a que se faz por “ordem bancária” (inciso I) ou 
por “cessão de créditos não tributários” (inciso II). O art. 6º alude a outras 
formas não pecuniárias de a Administração remunerar concessionários: 
outorgando-lhes direitos sobre bens dominicais e outros direitos contra 
ela própria (de que seria exemplo o direito de uso alternativo de imóveis 
ou de construir acima do coeficiente de aproveitamento do local, a que se 
referem os arts. 28 e 29 do Estatuto da Cidade). Essas receitas, em princípio, 
enquadram-se no conceito de “receitas alternativas” a que alude o art. 11 
da Lei de Concessões. O mero fato de um concessionário recebê-las não 
faz de seu contrato uma concessão patrocinada, pois esta só se configura 
quando a Administração versa uma “contraprestação pecuniária”, do 
contrário a concessão será “comum”. 

(...) 

Há dois tipos de concessão administrativa: a de serviços públicos e a de 
serviços de estado.

A concessão administrativa de serviços públicos é aquela em que, tendo 
objeto serviços públicos a que se refere o art. 175 da CF, estes sejam 
prestados diretamente aos administrados sem a cobrança de qualquer 
tarifa, remunerando-se o concessionário por contraprestação versada 
em pecúnia pelo concedente (em conjunto, ou não, com outras receitas 
alternativas). Nesse caso, embora os administrados sejam os beneficiários 
imediatos das prestações, a Administração Pública será havida como 
usuária indireta, cabendo a ela os direitos e responsabilidades econômicas 
que, de outro modo, recairiam sobre eles.

A concessão administrativa de serviços ao Estado é a que tem por objeto 
os mesmos serviços a que se refere o art. 6º da Lei de Licitações, isto é, o 
oferecimento de utilidades à própria Administração, que será havida como 
usuária direta dos serviços e versará a correspondente remuneração. 

(...)

Perceba-se que, ao definir “concessão administrativa”, o art. 2º, § 2º, 
deixou implícito que a remuneração do concessionário estará a cargo 
da Administração, não dos administrados, por ser ela a usuária direta ou 
indireta dos serviços. Mas, ao contrário do que fez quanto à concessão 
patrocinada (art. 2º, § 1º) a lei não exige que na concessão administrativa a 
contraprestação do concedente seja em pecúnia. Poderá sê-lo pelas outras 
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formas do art. 6º. A única forma de remuneração que descaracterizaria a 
concessão administrativa é o recebimento pelo concessionário de tarifa 
dos administrados especificamente para remunerar seus serviços.

Depreende-se, dos dispositivos legais e da doutrina disponível, que a 
função precípua do normativo que instituiu as parcerias público-privadas 
foi a de criar um ambiente jurídico que atraísse o investimento da 
iniciativa privada, através da mitigação dos riscos inerentes ao princípio da 
supremacia do interesse público.

Feitas essas breves considerações acerca da doutrina disponível sobre  
parceria público-privada, passamos a análise do presente contrato.

Cumpre registrar, inicialmente, que, diferentemente do objetivo principal 
das parcerias público-privadas, o investimento inicial, no presente caso, foi 
totalmente realizado pelo Governo do Estado, o que, por si só, desvirtua o 
principal benefício deste modelo de concessão, que é o aporte de recursos 
financeiros privados.

Neste tocante, importante destacar que o Complexo do Maracanã foi 
objeto de obras de reforma e adequação, por meio do contrato celebrado 
entre o Estado do Rio de Janeiro e o Consórcio Maracanã-Rio 2014, com 
custo total atualizado de mais de 1(um) bilhão de reais.

Contudo, posteriormente ao investimento realizado pelo Estado, foi 
formalizado o presente contrato de parceria público-privada, no qual o 
Concessionário se beneficiou do ambiente jurídico de proteção, como 
a repartição de riscos e o instituto da Arbitragem, sem que houvesse 
realizado qualquer investimento inicial.

Para ilustrar, registra-se, por exemplo, que na ocorrência de eventual 
disputa ou controvérsia decorrente da interpretação ou execução do 
contrato, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, será resolvida 
de forma definitiva por meio de processo arbitral administrado pela 
Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem, retirando essa prerrogativa da 
justiça comum fluminense, conforme consta da Cláusula Quadragésima 
Terceira do contrato.

Desta forma, entendo adequado o requerido pelo Corpo Instrutivo, 
no sentido de que o jurisdicionado deva esclarecer os motivos de 
interesse público que levaram à adoção da parceria público-privada, em 
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detrimento da concessão onerosa comum ou permissão onerosa de uso 
do bem, institutos no qual a supremacia do interesse público se mostra 
mais evidenciada, sem que o Estado se beneficiasse da razão precípua 
da PPP, que é a realização, pelo particular, dos investimentos iniciais do 
empreendimento.

Por ocasião da análise do edital de licitação que deu origem ao presente 
contrato, o Plenário decidiu, em Sessão de 9.4.2013, pelo Conhecimento, 
com diversas Determinações que deveriam ser comprovadas quando do 
envio do contrato, sob pena de nulidade do processado.

Observa-se que várias das Determinações exaradas na Sessão Plenária de 
9.4.2013, não foram cumpridas, dentre as quais, o envio das informações 
necessárias à análise da viabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro 
da concessão.

Quanto à análise da viabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão, não foram encaminhadas informações relevantes 
que demonstrassem a correta relação entre as receitas previstas e as 
obrigações assumidas pela Concessionária.

Em outras palavras, não constam informações que comprovem que os 
valores que serão dispendidos pela Concessionária a título de Valor de 
Outorga e pelas denominadas “Obras Incidentais” são proporcionais às 
receitas previstas na operação do Complexo.

Segundo o relatório do Corpo Instrutivo, não restou comprovada a 
fidedignidade dos dados econômicos utilizados na formatação do 
negócio jurídico, especialmente as receitas previstas (principais, catering, 
estacionamento, concertos, aluguel do Maracanãzinho, espaço para varejo 
e patrocínios).

Tendo em vista que tais informações já haviam sido requeridas por ocasião da 
análise do edital de licitação, o Corpo Técnico é enfático ao afirmar o que segue:

A solicitação deste Tribunal é clara ao usar os termos: “Consolidar através 
de estudos” ou “Justificar através de estudos”.

Portanto, para que esta DETERMINAÇÃO seja atendida, é necessário 
comprovar e não simplesmente afirmar que os valores praticados 
correspondem aos praticados no mercado.
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Depreende-se, portanto, que a receita estimada da Concessionária na 
operação do Complexo Maracanã, utilizada para formatação do negócio 
jurídico, não foi devidamente comprovada através de adequados estudos. 

Ainda sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Concessionária 
obrigou-se a remunerar o Poder Concedente, a título de Valor de Outorga, 
no valor anual de R$ 5.500.000,00  anuais, em 34 parcelas, perfazendo um 
total de R$ 187.000.000,00  e a realizar as denominadas “Obras Incidentais”. 

Ocorre que consta manifestação do Corpo Instrutivo dando conta de 
que não há orçamento estimado das obras e serviços a serem realizados, 
detalhado em planilha de quantitativos e preços unitários destas “Obras 
Incidentais”, que comprove o montante a ser investido pela Concessionária, 
utilizado, igualmente, na formatação do negócio jurídico.

Neste sentido, não restam comprovados, através de estudos adequados, os 
valores de variáveis relevantes constantes do Plano Econômico-Financeiro 
utilizado na formatação do negócio jurídico, impossibilitando qualquer 
análise acerca da vantajosidade do contrato de concessão, ou seja, não é 
possível verificar se o negócio jurídico firmado foi vantajoso para ambos os 
lados, Poder Concedente e Concessionária, ou se foi benéfico apenas para 
uma das partes.

Finalizada esta abordagem, devo frisar que a análise e a evidenciação do 
equilíbrio econômico-financeiro da Concessão são fundamentais para 
a correta gestão do contrato, uma vez que se verifica, nas experiências 
pretéritas de concessão no âmbito estadual, a ocorrência de um significativo 
número de termos aditivos com a finalidade de se reestabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicialmente pactuado.

Neste diapasão, alterações, por exemplo, no rol das “Obras Incidentais” 
exigidas deverão observar a manutenção da intangibilidade da equação 
econômico-financeira, que, como já demonstrado, não se apresenta 
corretamente evidenciada e comprovada.

Outro ponto que cabe controle desta Corte de Contas é o acompanhamento 
da execução das “Obras Incidentais” e possíveis alterações no seu escopo. 
Assim, entendo que adicionalmente aos itens requeridos pelo Corpo 
Instrutivo, deverá ser informada a atual situação da execução dessas obras 
e possíveis alterações no seu escopo, encaminhando, em caso positivo, os 
respectivos termos aditivos.
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Além das questões já abordadas, corroboro com o Corpo Técnico que 
sugere sejam requeridas outras informações relevantes, tais como o 
parecer conclusivo e aprovação expressa da Assessoria Jurídica quanto à 
versão final da minuta contratual e o Termo de Compromisso de dois dos 
principais clubes do Rio de Janeiro para utilização do Maracanã por todo o 
prazo de vigência do contrato, como implemento de condição suspensiva 
que fixa o termo inicial do prazo de concessão.

Por fim, verifica-se que a Lei Estadual nº 5.068/2007, que instituiu o 
Programa de Parcerias Público-Privadas, estabeleceu que o Conselho 
Gestor - CGP, presidido pelo Secretário de Estado da Casa Civil, de acordo 
com o inciso X do art. 7º, deverá encaminhar a este Tribunal de Contas 
do Estado, com periodicidade semestral, os Relatórios Gerenciais dos 
Contratos de Parcerias Público-Privadas. Desta forma, adicionalmente 
aos itens já requeridos pelo Corpo Técnico, deverá ser esclarecido se os 
mencionados relatórios estão sendo elaborados e enviados, na forma 
constante do dispositivo legal.
 
Assim, julgo necessário, para obtenção dos elementos indispensáveis 
à adequada decisão no presente feito, que o Sr. Régis Velasco Fichtner 
Pereira, Secretário de Estado da Casa Civil à época e autoridade signatária 
do contrato de concessão, preste os esclarecimentos listados a seguir:

I – Relativamente ao Plano Econômico-Financeiro apresentado no negócio 
jurídico, justifique os valores utilizados, com a apresentação de cálculos, 
estudos, pesquisas de mercado, plantas e laudos de avaliação, conforme 
o caso, que embasaram os valores adotados no estudo de viabilidade, 
indicando as fontes de consulta, a fim de possibilitar o controle desta 
Corte, relativamente às seguintes variáveis indicadas pelo Corpo Instrutivo:

a) Receitas principais
• Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do “preço 
médio por evento” e da quantidade de eventos, comprovando a afirmação 
(fl. 4) de que foi considerado o preço de mercado.
• Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(10%) adotado para comissão de venda, comprovando a afirmação (fl. 4) 
de que foi considerado o preço de mercado.
•  Especificar qual receita pertence aos clubes e quais integram efetivamente 
o estudo de viabilidade.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
de redução adotado no valor final da receita (RAMP-UP), comprovando a 
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afirmação (fl. 4) de que foi considerado o preço de mercado.
b) Catering
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(30%) adotado para SPE, comprovando a afirmação (fl. 4) de que foi 
considerado o preço de mercado.
• Comprovar a afirmação (fl. 4) de que o público total do Maracanã é 
considerado para o cálculo desta receita.

c) Estacionamento
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do número 
de vagas disponíveis, comprovando a afirmação (fl. 5) de que foram obtidas 
com base em análises de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(14%) adotado para a utilização fora do horário dos eventos, comprovando 
a afirmação (fl. 5) de que foi obtido com base em análises de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do preço 
médio estimado por hora (R$ 2,50), comprovando a afirmação (fl. 5) de que 
foi obtido com base em análises de mercado.
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do percentual 
(50%) adotado para SPE, comprovando a afirmação (fl. 5) de que foi obtido 
com base em análises de mercado.
•  Justificar o motivo pelo qual as horas utilizadas durante o evento não 
contribuem com a receita.

d) Concertos
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do valor do 
aluguel de R$750.000,00 por evento, comprovando a afirmação (fl. 5) de 
que o valor do aluguel corresponde ao de mercado.

e) Aluguel do Maracanãzinho
•  Apresentar pesquisa (comparação com outra metodologia) que 
comprove a afirmação (fl. 5) de que a metodologia utilizada (cálculo 
através de porcentagem da renda) é a melhor para remunerar a 
utilização da arena.
•  Apresentar a pesquisa de mercado que comprove a afirmação (fl. 5) 
de que os critérios econômicos utilizados para estimativa do valor de 
aluguel estão de acordo com as práticas de mercado.
f)  Espaço para varejo
•  Apresentar a pesquisa de mercado realizada para obtenção do valor de 
R$ 100,00/m² para aluguel, comprovando a afirmação (fl. 5) de que o valor 
do aluguel corresponde ao de mercado.
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g) Patrocínios
• Apresentar o estudo realizado para obtenção das receitas de 
patrocinadores, comprovando a afirmação de que foram obtidas a partir 
de avaliações de mercado.

II – Esclareça o motivo pelo qual não foi contemplada, na versão final do 
contrato, a proposta de redação do subitem 32.2, prevendo indenização 
por anulação somente em caso de inexistência de culpa da concessionária 
(fl. 230 do processo TCE-RJ nº 102.777-1/13), permanecendo a indenização 
por anulação por culpa da mesma;

III – Justifique a razão de não ter sido atendida a recomendação para que 
fossem estabelecidos critérios objetivos para aferição de qualidade dos 
serviços constantes do anexo 4 (fl. 249 do processo TCE-RJ nº 102.777-1/13);

IV - Esclareça os motivos de interesse público que levaram à adoção da 
Parceria Público-Privada, em detrimento de outros institutos, nos quais a 
supremacia do interesse público se mostra mais evidenciada, sem que o 
Estado se beneficiasse da razão precípua da PPP, que é a realização, pelo 
particular, dos investimentos iniciais do empreendimento;

V – Justifique as razões pelas quais não foi atualizado, conforme 
Determinação desta Corte em decisão definitiva no processo TCE-RJ nº 
102.777-1/13, referente ao edital de concorrência correspondente a esta 
contratação, o rol de riscos da concessão, previstos na minuta do contrato, 
de forma a definir quem será responsável (Poder público, Concessionária 
ou Compartilhado) e a não previsão de como será mitigado, caso ocorra, 
o risco de dois dos principais times de futebol do Rio de Janeiro não virem 
a mandar seus jogos no Maracanã (considerando que de acordo com o 
trabalho da consultoria, se apenas um time mandar seus jogos para o 
Maracanã, o projeto seria financeiramente inviável); 

Da mesma maneira, entendo necessário, para obtenção dos elementos 
indispensáveis à adequada decisão no presente feito, que o atual Secretário 
de Estado da Casa Civil encaminhe, preste os esclarecimentos e envie os 
documentos, na forma que segue:
I – Informe a atual situação da execução das “Obras Incidentais”, de 
responsabilidade da Concessionária, bem como se ocorreram alterações 
no seu escopo, encaminhando, em caso positivo, os respectivos termos 
aditivos que formalizaram as modificações;
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II – informe se os Relatórios Gerenciais dos Contratos de Parceria 
Público Privadas, estabelecidos no inciso X, do art. 7º da  Lei Estadual nº 
5.068/2007, que instituiu o Programa de Parcerias Público-Privadas, estão 
sendo elaborados pelo Conselho Gestor - CGP, presidido pelo Secretário de 
Estado da Casa Civil e enviados, semestralmente, a esta Corte de Contas, na 
forma constante do mencionado dispositivo legal.

III – Encaminhe os documentos abaixo listados:
 
a) Registro de Responsabilização Técnica (RRT) relativa aos estudos 
técnicos de engenharia constantes do anexo 3 do edital e dos orçamentos 
correspondentes;

b) atas e os quadros de julgamento das propostas técnicas, assinados pelos 
licitantes presentes e pela comissão;

c) atas e os quadros de julgamento das propostas econômico-financeiras, 
assinados pelos licitantes presentes e pela comissão;

d) parecer conclusivo e aprovação expressa da Assessoria Jurídica quanto à 
versão final da minuta contratual, bem como declaração motivada acerca 
da aceitação ou não das modificações propostas no instrumento;

e) aprovação da minuta contratual pelo Conselho Gestor do Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGP);

f) ato de constituição da sociedade de propósito específico (SPE);

g) Termo de Recebimento emitido pelo Poder Concedente, como 
implemento de condição suspensiva que fixa o termo inicial do prazo de 
concessão;

h) Termo de Compromisso de dois dos principais clubes do Rio de Janeiro 
para utilização do Maracanã por todo o prazo de vigência do contrato 
como implemento de condição suspensiva que fixa o termo inicial do 
prazo de concessão;
i) comprovação da prestação de garantia de performance pela Concessionária;

j) planilha discriminativa do custo das obras e serviços a serem realizados 
pela SPE (incidentais), detalhado em quantitativos e preços unitários, com 
indicação da data base na sua elaboração.
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Pelo exposto, manifesto-me parcialmente de acordo com o Corpo 
Instrutivo e com o douto Ministério Público Especial, e

VOTO:

I - Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Régis Velasco Fichtner Pereira, Secretário 
de Estado da Casa Civil, à época, e autoridade signatária do contrato de 
concessão, na forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas necessárias ao 
cumprimento da DILIGÊNCIA EXTERNA indicada na fundamentação 
deste voto, alertando-o de que, conforme consta da decisão Plenária 
de 9.4.2013, no processo TCE-RJ nº 102.777-1/13, que trata do Edital de 
Concorrência Pública nº 03/2013, que deu origem ao presente contrato, 
o não cumprimento das Determinações exaradas naquela Assentada, 
reiteradas neste voto, poderá ensejar a nulidade daquele certame e dos 
atos dele decorrentes;

II - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado da Casa Civil, na 
forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas necessárias ao cumprimento da 
DILIGÊNCIA EXTERNA indicada na fundamentação deste voto.
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Deverá a Cecierj, em 
casos futuros, ao 
elaborar pesquisa 
de mercado, com o 
fito de obter o preço 
médio de mercado, 
considerar, apenas 
como parâmetro, o 
valor ofertado até o 
limite de cinquenta 
por cento da média 
das demais cotações 
consideradas válidas.

* Voto aprovado por unanimidade.

EDITAL DE PREGÃO*

Trata o presente processo do Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2014, 
realizado pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância 
do Estado do Rio de Janeiro - Cecierj, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de impressão de material 
didático.

A Unidade Técnica, após examinar os autos, apresenta a conclusão 
reproduzida abaixo:

Ante o exposto, sugerimos o CONHECIMENTO do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 15/2014, encaminhado pela Fundação Centro de Ciências e 
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro - Cecierj, e o 
posterior ARQUIVAMENTO deste processo.

O Ministério Público Especial opina no mesmo sentido, nos termos 
preconizados pelo Procurador Horacio Machado Medeiros.

É o relatório.

A apreciação do procedimento licitatório em questão não evidenciou a 
presença de falhas na competição.

Entretanto, em relação à consumação do exame da economicidade, o 
Corpo Técnico não logrou êxito.

Não obstante tal fato, considerando a pesquisa de mercado efetuada pela 
Administração Pública, a Instrução não vislumbrou óbice ao Conhecimento 
do instrumento convocatório.

Nesse sentido, a Coordenadoria de Exame de Editais apresenta o seguinte 
entendimento:

O preço global estimado de R$ 1.200.824,18 foi obtido através do cálculo 
da média aritmética simples dos valores coletados no mercado.

A despeito dos fatos apontados nos autos e dos elementos trazidos 
pelo jurisdicionado, importa tecermos algumas considerações 
acerca das metodologias de análise do serviço pretendido pela 
administração.
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Prosseguindo, cabe ressaltar que as dificuldades relacionadas à pesquisa 
por parâmetros são inúmeras, principalmente em relação à especificidade 
do serviço. 

Esta Coordenadoria de Editais pesquisou em várias fontes de pesquisas 
internas e externas (internet e fontes internas e externas de pesquisas do 
TCE-RJ) na verificação da conformidade dos preços praticados no ato em 
tela, porém sem êxito.

Impede registrar que a pesquisa realizada no CADTERC (Cadernos Técnicos 
de Serviços Terceirizados) não foi capaz de fornecer dados para o exame 
da economicidade, porquanto os valores referenciais do referido caderno 
servem como parâmetro para contratação de serviços de impressão e 
reprografia.    

Apesar disso, os procedimentos adotados para estimar o preço máximo 
por processo para estimar o preço da contratação atendem aos critérios 
legais e, minimamente, aos padrões de boas práticas de orçamentação, 
uma vez que se basearam nos preços correntes no mercado, obtidos por 
meio de propostas de 3  empresas do ramo. 

No caso em tela, a Fundação Cecierj realizou ampla coleta de orçamentos 
(9 orçamentos – fl. 123), desconsiderando os que se revelaram fora da 
média de mercado.

Do exame realizado conforme os itens anteriores desta instrução, esta 
Coordenadoria entende que o edital está revestido de critérios impostos pela 
legislação, quanto a objeto, orçamento estimado, critério de aceitabilidade de 
preços, classificação e julgamento das propostas, o que serve de base à busca da 
proposta mais vantajosa e, por conseguinte, à economicidade da contratação.

Em face do exposto, no que tange ao aspecto da economicidade, os autos 
encontram-se em condição de prosseguimento, já que houve ampla 
pesquisa de mercado, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei 8.666/93.

Concordo em parte com a manifestação esposada pelo Corpo Instrutivo.

Com efeito, a presença da pesquisa de mercado nos autos sugere a 
compatibilidade dos valores estimados, frente àqueles praticados pelo mercado.

Diante da informação acima, acredito que o Conhecimento In Casu mostra-
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se adequado na hipótese em tela, à luz dos precedentes emanados desta 
Corte, onde a consumação do exame da economicidade restou prejudicado.

Contudo, julgo importante recomendar à Fundação Centro de Ciências e 
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro - Cecierj, para 
que nos futuros casos, ao elaborar a pesquisa de mercado, com o fito de 
obter o preço médio, considere apenas como parâmetro o valor ofertado 
até o limite de 50% (cinquenta por cento) da média das demais cotações 
consideradas válidas.

No caso em comento, o Corpo Técnico consigna os valores obtidos pela 
Administração Pública para a fixação do valor médio estimado (fl.253-v):

Valor total estimado: R$ 1.200.824,18 (um milhão, duzentos mil, oitocentos 
e vinte quatro reais e dezoito centavos) – anexo 10, fl. 244.

O preço global de R$ 1.200.824,18 (um milhão, duzentos mil, oitocentos 
e vinte quatro reais e dezoito centavos) foi estimado após pesquisa 
de mercado. Com relação à pesquisa de mercado de fls. 20/118, a 
Administração da Cecierj apresentou três cotações, conforme se segue:

1. DIDÁTICA EDITORA DO BRASIL LTDA - R$ 1.004.811,20;
2.  REUTER GRÁFICOS EDITORES LTDA - R$ 1.087.455,00;
3. ROTAPLAN GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 949.397,50;
4. TECHS IND. GRÁFICA LTDA - R$ 1.025.887,72;
5. VALLILO GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP - R$ 1.935.570,00.

Foram desconsideradas as cotações apresentadas pelas empresas 
EDIOUTO, EDUCABEM, RETTEC e SINGULAR, uma vez que os preços 
ofertados revelaram-se evidentemente fora da média de mercado, 
conforme documento de fl. 123.

Diante dos dados citados acima, penso que não obstante a Fundação 
tenha utilizado os menores valores oferecidos pelo mercado, a exclusão da 
cotação correspondente ao item 5 poderia render a obtenção da proposta 
mais vantajosa para o erário, eis que a diferença por exemplo, de 77,99% 
existente entre o preço consignado no item 5 e aquele definido no item 2, 
segunda maior proposta considerada, mostra-se relevante.

Nessa linha, cabe frisar que a Lei nº 8.666/93, quando trata da desclassificação 
das propostas, estabelece no art. 48, § 1º, “a“ :

Fundação Cecierj – Centro de 
Ciências e Educação Superior 
a Distância do Estado do Rio 
de Janeiro, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (SECT), 
desenvolve projetos nas áreas 
de Graduação a Distância 
(Consórcio Cederj); Divulgação 
Científica; Pré-Vestibular 
Social; Extensão (Formação 
Continuada de Professores) 
e Ceja – Ensino de Jovens 
e Adultos. (Fonte: site da 
Fundação Cecierj)
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Art. 48. Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação;

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-
se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço 
para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor 
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor 
a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas 
no § 1º do art. 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 
anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

Embora o dispositivo legal trate de desclassificação de propostas 
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inexequíveis e não de formação de preço estimado, considero salutar 
a adoção de tais parâmetros, pelo que julgo necessário recomendar à 
Administração Pública a observância do critério referido acima.

Por fim, considero importante salientar que o cálculo adotado na pesquisa 
de mercado do certame em foco, ainda que tenha utilizado o valor de uma 
das pesquisas bastante superior às demais, obteve resultado aritmético 
compatível com a média de mercado.

Nessa esteira, reproduzo o julgado emanado do TCU invocado pela 
Instrução, o qual passa a integrar este decisum. 

(Informativo 175 de 2013 - Acórdão 2943/2013 - Plenário):

Na elaboração de orçamentos destinados às licitações, deve a administração 
desconsiderar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as informações 
relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média 
de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, 
consequentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado.

Auditoria destinada a avaliar a conformidade das licitações e dos contratos 
celebrados pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores apontara 
possível sobrepreço na contratação, mediante pregão eletrônico, de serviços 
de buffet. Dentre os fatores incidentes para a conformação de sobrepreço, 
fora verificada a inclusão, na planilha de cotação, de preços, fornecidos por 
uma determinada sociedade empresária, significativamente diferentes dos 
apresentados pelas demais pesquisadas. Nesse ponto, anotou o relator que o 
fato “provocou significativa elevação dos preços médios e, por conseguinte, 
do valor máximo que veio a ser admitido pelo MRE no Pregão 3/2009".  
Exemplificando, destacou que, no lote de maior relevância econômica, cuja 
média apurada fora de R$ 215,00 por convidado, a média cairia para R$ 201,50 
caso fosse excluída a cotação exorbitante. Em termos globais, a inclusão da 
empresa implicou a elevação em 16% no valor orçado. Nessas condições, 
concluiu o relator que “a inclusão da empresa no mapa de cotação elevou 
indevidamente a média e afetou negativamente a competição, ao permitir 
que os licitantes cotassem preços maiores que aqueles praticados por eles 
mesmos”. Assim, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, determinou 
ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, dentre outras medidas, 
que nas futuras licitações da espécie “deixe de considerar, para fins de 
elaboração do mapa de cotações, as informações relativas a empresas cujos 
preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado (...) de modo 
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a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor 
máximo a ser aceito para cada item licitado”.  Acórdão 2943/2013-Plenário, 
TC 023.919/2012-4, relator Ministro Benjamin Zymler, 30.10.2013.

Logo, considerando a grande discrepância de várias cotações obtidas 
no mercado e a dificuldade do Corpo Técnico sequer de obter algum 
parâmetro, o Conhecimento In Casu do Edital coaduna-se com a orientação 
já consolidada desta Corte de Contas sobre o tema.

Em face do exposto, parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e 
com o Ministério Público Especial,

VOTO:

I – Pelo CONHECIMENTO IN CASU do Edital de Pregão Registro de Preço nº 
15/2014.

II – Pela RECOMENDAÇÃO à Fundação Centro de Ciências e Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro - Cecierj, para que, nos 
futuros casos, ao elaborar a pesquisa de mercado, com o fito de obter o preço 
médio de mercado, considere apenas como parâmetro o valor ofertado 
até o limite de 50% (cinquenta por cento) da média das demais cotações 
consideradas válidas, segundo o disposto na minha fundamentação.

III - Pelo posterior ARQUIVAMENTO do processo.
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*Voto aprovado por unanimidade.

Deverá o 
jurisdicionado, 
em futuros 
procedimentos 
licitatórios, ampliar 
os critérios e 
metodologias 
de pesquisa e 
levantamento 
de custos, 
abrangendo, nesse 
espectro, consulta 
a fontes variadas, 
como fornecedores, 
licitações similares, 
atas de registro de 
preço, contratações 
realizadas por 
entes privados 
em condições 
semelhantes, 
adotando 
providências com 
vistas à retificação 
da modalidade 
licitatória do 
pregão.

CONTRATO*

Retorna o feito que, em sua essência, cuida do controle de legalidade, 
legitimidade e economicidade do Contrato nº 01.04/2011, decorrente de 
prélio licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 001/2011, celebrado 
em 31 de janeiro de 2011 entre o Município de Duque de Caxias e a 
sociedade empresária Lastro Indústrias Gráficas Ltda., visando à prestação 
de serviços de confecção de materiais gráficos padronizados, com prazo de 
30 dias para a entrega, no valor global de R$ 5.074.911,52.

Prima facie, registro, por necessário, que na Sessão Plenária de 10 de 
setembro de 2013, o colendo Plenário desta Corte de Contas, acolhendo 
na íntegra os termos do voto sob minha pena (fls. 854/854vº), 
deliberou pela notificação à Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes, então 
Secretária Municipal de Educação e autoridade signatária do ajuste 
em testilha, em reverência à cláusula geral do devido processo legal, 
para que viesse aos autos do processo deduzir suas Razões de Defesa 
em face do não atendimento da decisão plenária de 2 de outubro de 
2012, sem prejuízo de seu cumprimento, qual seja: encaminhar cópia 
da publicação do aviso do Pregão nº 001/2011 em jornal de grande 
circulação, nos moldes preconizados no inciso I do artigo 4º, da Lei nº 
10.520/2002.

A Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes, em atendimento aos termos do 
referido decisum, encaminhou sua peça de resistência tombada neste 
Órgão Constitucional de Controle Externo sob o Documento TCE/RJ nº 
031.972-9/13 (fls. 859/878), que foram submetidos ao exame técnico do 
laborioso Corpo Instrutivo, culminando na bem lançada Instrução de fls. 
881/882vº, da lavra da Coordenadoria de Exame de Editais - CEE, cujos 
termos e conclusões passo a reproduzir, ipsis verbis:

“[...]
Em resposta autuada sob o Doc. TCE-RJ n.º 31.972-9/13, a Srª. Roseli Ramos 
Duarte Fernandes inicialmente esclarece que a decisão anterior deste 
Tribunal foi dirigida à Sra. Rachel Barreto de Oliveira, motivo pelo qual a 
atual notificada não poderia ter atendido à decisão de 02/10/2012.

No que tange ao encaminhamento da comprovação da publicação do 
certame nos termos do inciso I do art. 4º da Lei 10.520/02, a notificada junta 
aos autos a publicação ocorrida no Boletim Oficial de Duque de Caxias 
(Boletim Municipal n.º 5720 de 05/01/2011 - fl. 871).
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Além disso, informa que a Comissão de Licitação tem por objeto principal 
a observância dos elementos imprescindíveis à elaboração da minuta 
editalícia, as especificações do objeto, as questões orçamentárias e 
financeiras, o princípio constitucional da isonomia e da publicidade, a 
seleção da proposta mais vantajosa e que atenda ao objeto pretendido, 
mais econômica para a administração pública, além de toda regularidade 
quanto aos recursos a serem aplicados e a participação das empresas junto 
ao certame, na fase de HABILITAÇÃO. (grifo da notificada)

Traz também várias referências doutrinárias no sentido de que cabe a cada 
ente federado regulamentar a publicidade prevista nas normas gerais 
editadas pela União.

Informa que, à época, os editais de licitações eram publicados no sítio 
da Prefeitura do Município de Duque de Caxias.  Além disso, os Boletins 
Oficiais também seriam acessíveis pela rede mundial de computadores, 
o que no seu entender seria a maneira mais abrangente de publicidade 
possível na atualidade.

Dessa forma, a notificada informa que seguiu as orientações contidas nos 
Decretos Municipais nos 4.296/2003 e 5.624/2009, motivo pelo qual não 
teria apresentado dolo ou culpa de restringir a publicidade do certame.

Para corroborar tal afirmativa, informa que no caso em tela cinco 
licitantes efetivamente participaram da licitação, o que demonstra que 
a publicidade do certame foi regular.

Isto posto, em face das informações apresentadas pela notificada, pode-se 
considerar que, no caso concreto, não restou configurado dolo ou culpa 
no sentido de se restringir a publicidade do certame, motivo pelo qual 
entendemos que possa ser superada, in casu, a questão que lhe fora dirigida.

No entanto, apesar de o município dispor de autonomia jurídico-normativa 
para regular a licitação na modalidade pregão em seu território, convém 
destacar-se que uma normatização municipal não pode dissociar-se do que foi 
proclamado na Lei Maior. A subordinação dos atos governamentais perante a 
Constituição é freio às possíveis arbitrariedades cometidas pela Administração 
Pública no uso de competências atribuídas pela própria Constituição Federal.

No caso do Município de Duque de Caxias, verifica-se que o Decreto 
Municipal n.º 4.296/2003 não previu o que seria considerado como licitação 

Edital - Fase da licitação 
que constitui sua abertura, 
mediante chamamento 
público de particulares 
para que apresentem 
ofertas; peça fundamental 
ou básica da licitação que 
garante a publicidade do ato 
administrativo e traça diretrizes 
aos concorrentes. (DINIZ, Maria 
Helena. Dicionário jurídico. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008.)
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de vulto, apta a atrair a necessidade de divulgação do certame também em 
jornal de grande circulação. É o que se depreende do art. 10, caput, do 
referido Decreto (fl. 148), in verbis:

Art. 10 - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados mediante a publicação de aviso em boletim oficial do 
município, e por divulgação por meios eletrônicos no caso de pregão 
eletrônico.

Assim, ao definir no art. 10 do Decreto nº 4.296/2003 a desnecessidade de o 
certame ser publicado em jornal de grande circulação, seja qual for o vulto 
da licitação, a Administração Municipal instituiu uma prerrogativa que 
flexibiliza a amplitude da divulgação, indo de encontro com a orientação 
consignada no princípio da publicidade e normatizada pelo Legislador 
Federal no art. 4º, I, da Lei 10.520/2002.

Portanto, a regulamentação municipal deficiente pode ensejar sucessivas 
ofensas ao princípio da publicidade, circunstância que deve ser alertada 
à atual gestão municipal, considerando o caráter pedagógico da atuação 
desta Corte de Contas.

Assim sendo, uma vez que a legislação municipal é omissa quanto aos 
casos em que é necessária a publicação do aviso do pregão em jornal de 
grande circulação, sugerimos Determinação à administração da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias, a fim de lhe dar ciência de que o disposto 
no art. 10 do Decreto nº 4.296/2003, acerca da publicidade do aviso de 
pregão, não se harmoniza com o disposto na norma geral prevista no art. 
4º, I, da Lei 10.520/2002 e, em última análise, ao princípio da publicidade 
(art. 37, caput, da Constituição da República).
 
No intuito de orientar o gestor, apenas a título de exemplo, transcrevemos 
abaixo regulamentação efetuada pelo Estado do Rio de Janeiro no Decreto 
Estadual n.º 31.863/2002:

Art. 10 - A licitação por pregão será regida, sem prejuízo da legislação 
mencionada no art. 2º, pelas seguintes normas:

I - a convocação dos interessados será efetuada, obrigatoriamente, por 
meio de publicação de aviso específico no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e por meio eletrônico, na Internet, sendo que, para bens e 
serviços de valores estimados acima de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 
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reais), até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), também deverá 
haver publicação de aviso em jornal de grande circulação local e, para 
valores acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), além dos 
avisos obrigatórios, a publicação em jornal de grande circulação regional 
ou nacional;

CONCLUSÃO

Considerando que em face das informações apresentadas pela notificada, 
não restou configurado, no caso concreto, dolo ou culpa no sentido de se 
restringir a publicidade do certame, motivo pelo qual pode se considerar 
superada, in casu, a questão que lhe fora dirigida;

Considerando que o disposto no art. 10 do Decreto Municipal nº 4.296/2003, no 
que tange à publicidade do aviso de pregão, não se harmoniza com o disposto 
na norma geral prevista no art. 4º, I, da Lei 10.520/02 e, em última análise, ao 
princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição da República).

Solicitamos o ENCAMINHAMENTO dos autos à 4ª CCM, com a seguinte 
sugestão ao colendo Plenário:

I – Pelo ACOLHIMENTO das razões de defesa apresentadas pela Srª. Roseli 
Ramos Duarte Fernandes em face da Notificação que lhe fora dirigida 
através do Ofício PRS/SSE/CSO/NP n.º 34113/2013;

II – Pela DETERMINAÇÃO a seguir relacionada, cujo descumprimento sujeita a 
responsável à sanção prevista no inc. IV, art. 63 da Lei Complementar nº 63/90:

- em casos futuros, além do que dispõe a regulamentação prevista na 
Legislação Municipal, observe o requisito de publicidade dos editais de 
pregão em jornal de grande circulação, conforme o vulto da licitação, nos 
termos do art. 4º, I, da Lei 10.520/2002.”

Ato contínuo, às fls. 884/885, encontra-se acostado pronunciamento da 4ª 
Coordenadoria de Controle Municipal - 4ª CCM, concluindo, em apertada 
síntese, pelo conhecimento do ajuste, com determinação com o escopo de 
que a jurisdicionada promova a inclusão dos dados do contrato no Sigfis, e 
ulterior arquivamento do feito.

Mais à frente, o Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador 
Vittorio Constantino Provenza, divergindo das conclusões alcançadas pelo 
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Corpo Técnico, manifesta-se, às fls. 887/888, com a propriedade que lhe é 
peculiar, nos seguintes termos:

"[...]
EGRÉGIO PLENÁRIO,

Adoto como relatório a exposição prévia elaborada pelo i. Corpo Instrutivo, 
constante da manifestação que precede o presente parecer.

Passo a opinar.

Data venia, divirjo. A ilustrada Coordenadoria de Estudos e Análises 
Técnicas afirma ser inviável a análise acerca dos valores praticados (fl. 825).

Conforme já tive oportunidade de ressaltar reiteradas vezes em diversos 
processos que tramitam nessa e. Corte, quando o órgão de controle não 
dispõe de elementos suficientes para a análise de economicidade (seja por 
hipótese de inviabilidade de competição, seja por produto muito específico 
do mercado, ou defasagem da data-base do orçamento ou qualquer outra 
razão), tal fato não pode figurar como óbice ao indispensável exame de 
economicidade, visto que é ônus do jurisdicionado fornecer elementos 
que evidenciem, à saciedade, que o ato ou contrato administrativo é 
vantajoso (econômico). 

Eventual lapso temporal decorrido entre a contratação e os preços de 
mercado atuais, ausência de fonte de consulta ou quaisquer outros 
argumentos não podem ser invocados pelo jurisdicionado como 
justificativa, pois no momento da contratação é dever do jurisdicionado 
promover o exame de economicidade (comparando, à época, o preço do 
serviço ou bem contratado com os preços então vigentes) assim como 
também é seu dever documentar, registrar e arquivar devidamente tais 
processos.  

O ônus de comprovar a eficiente e econômica utilização dos recursos 
públicos é do administrador público. Trata-se de uma decorrência imediata 
do postulado constitucional da economicidade. Nunca é demais rememorar 
o Verbete n.º 176 da Jurisprudência do TCU: “Compete ao gestor comprovar a 
boa e regular aplicação dos recursos públicos cabendo-lhe o ônus da prova.”.

Por derradeiro, o exame de economicidade se apresenta como 
figura indissociável da avaliação do preço praticado. Uma análise de 
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“economicidade” que deixa de fora a “avaliação do preço praticado” não 
se afigura uma análise de economicidade nos moldes preconizados pelo 
ordenamento jurídico pátrio.

Pelo exposto, opino pela comunicação ao órgão de origem para que 
diligencie no sentido de desincumbir-se do ônus de comprovar, de forma 
inequívoca e objetiva, a  economicidade dos preços praticados.”

Este, pois, o breve relatório.

Destarte, passo, pois, a exposição e fundamentação.

Bem examinados os elementos e pronunciamentos que constituem os 
autos do presente processo administrativo de controle externo, em especial, 
as razões de defesa (Documento TCE-RJ nº 031.972-9/13, fls. 859/878) 
encaminhadas pela Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes, então Secretária 
Municipal de Educação e autoridade signatária do ajuste em testilha, e em 
que pesem as proposições formuladas pela laboriosa 4ª Coordenadoria de 
Controle Municipal - 4ª CCM, em seu pronunciamento de fls. 884/884vº, 
entendo, permissa maxima venia, de maneira diametralmente oposta, 
pelos substratos de fato e de direito adiante explanados.

Nesse fio condutor, cumpre-me, pois, ainda que de maneira perfunctória, 
a tessitura de algumas considerações sobre o caso vertente, de modo a 
concretizar o princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X), 
corolário do Estado Democrático de Direito, por meio do fornecimento das 
razões de decidir em que se assenta minha discordância com os termos 
dos pronunciamentos que precedem o presente voto.

Destarte, o presente voto dar-se-á em tópicos para sua melhor compreensão 
e análise Plenária.

I- Da Notificação. Preliminar de violação ao contraditório e à ampla 
defesa. Prejudicada. Princípio da Publicidade (artigo 37, caput, CRFB/88). 
Ausência de publicação em jornal de grande circulação. Artigo 4º, inciso 
I da Lei nº 10.520/2002 c/c o inciso III do artigo 21, da LLC.

Prima facie, destaco, por necessário, que a preliminar arguida pela Sra. 
Roseli Ramos Duarte Fernandes não merece acolhida, porquanto não 
se cogite ofensa à cláusula geral do devido processo legal (art. 5º, LIV, 
CRFB/88), eis que observado o princípio do contraditório – momento 
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em que a defendente, ao tomar ciência das irregularidades perpetradas 
no procedimento licitatório que homologou, compareceu aos autos do 
processo deduzindo suas razões de defesa – e, bem assim, o princípio da 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigos 68 usque 74, 
da LOTCERJ), colocados à disposição da defendente, acaso decisão plenária 
desta Corte lhe desagrade, sem prejuízo, ainda, e persistindo sua irresignação, 
de socorrer-se do Judiciário, ante o Sistema de Jurisdição Una consagrado 
no inciso XXXV do artigo 5º, da Charta Brasilis de 88, ao estabelecer que:

 “[...]
Art. 5º - ...omissis...
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito.”

No que se refere ao mérito, melhor sorte não assiste a defendente, à medida que 
os argumentos ventilados pela mesma não se prestam a elidir as irregularidades 
apuradas no âmbito deste processo de controle externo, qual seja, inobservância 
da regra estabelecida no inciso I do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Alega a defendente, em estreito epítome, acerca da parcial 
inconstitucionalidade do inciso II do artigo 21, da Lei Geral de Licitação 
– registre-se, norma de caráter geral, cuja competência legislativa 
cabe privativamente à União (art. 22, XXVII)1 –, por suposta violação ao 
princípio constitucional da autonomia municipal, dito sensível (art. 34, 
inciso VII, alínea “c”), especificamente, na parte que obriga o Município 
a publicar o aviso de editais de licitação no órgão oficial do Estado.

Fadados ao insucesso, pois, se me afiguram os argumentos erigidos 
pela peticionante, motivo pelo qual devem ser rejeitados, seja pela 
inexistência de inconstitucionalidade do inciso II do artigo 21, da LLC, 
seja pelo fato que da singela leitura do Decreto Municipal nº 4.296, de 
9.9.2003 – que regula, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Duque 
de Caxias, a modalidade de licitação Pregão –, deflui-se que o mesmo está 
totalmente em desacordo com o artigo 4º, inciso I, da Lei 10.520/2002, 
porquanto em momento algum fixa parâmetros do que seria “vulto da 
licitação” a justificar uma publicidade diferenciada, de maior amplitude.

Pois bem. Fixado o prumo, passo a expor.

O ponto nuclear em debate no presente processo vem a ser a verificação 
se a publicidade do aviso do Edital de Pregão Presencial nº 001/2011 –

1 - “Art. 22. Compete 
privativamente à União 
legislar sobre:
(...)
XXVII - normas gerais de 
licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para 
as administrações públicas 
diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas 
e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 
173, § 1°, III”.
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que antecedeu a contratação em tela –, foi feita em conformidade com as 
normas e princípios que regem a matéria, de forma a garantir a participação 
dos interessados.

Assim sendo, o ponto de partida de nossa análise deve ser a verificação da 
legislação que rege a matéria.

Neste sentido, a modalidade licitatória do pregão é regida pela Lei 
10.520/2002, sendo a publicação dos avisos de licitação disciplinada em 
seu art. 4º, inciso I, na forma que se segue:

“[...]

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação 
de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, 
em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e 
conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos 
do regulamento de que trata o art. 2º;” (grifo nosso)

A partir do dispositivo acima transcrito, a doutrina e os Tribunais de Contas, 
de um modo geral, têm entendido que caberia aos regulamentos dos 
entes da Federação prever os parâmetros, valores, do que seria o “vulto da 
licitação”, que demandaria uma publicação de maior amplitude.

Tal providência consta das regulamentações da União sobre a matéria, 
os Decretos nº 5.450/2005 (pregão eletrônico) e o nº 3.555/2000 (pregão 
presencial), bem como das regulamentações no âmbito do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente nos Decretos nº 31.863/2002 
(pregão presencial) e nº 31.864/2002 (pregão eletrônico).

Em todas as preditas regulamentações, de acordo com o art. 4º, inciso I, da 
Lei 10.520/2002, são fixados parâmetros de valores que determinam uma 
menor ou maior amplitude da publicidade do edital.

Com efeito, para licitações de valores menores, a publicidade se daria 
pela publicação do aviso em diário oficial e na internet. Já para certames 
de valores elevados, a publicação se efetivaria não só naqueles veículos 
mencionados, mas também em jornais de grande circulação.
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Na esteira desse raciocínio, inarredável se me afigura perscrutar como a 
matéria vem sendo tratada na regulamentação municipal.

Pois bem. Conforme alhures citado, a modalidade de licitação Pregão foi 
instituída e regulamentada, no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Duque de Caxias, pelo Decreto Municipal nº 4.296, de 9.9.2003, que prevê, 
no artigo 10, como se daria a publicação do aviso de licitação:

“[...]
Art. 10. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados mediante a publicação de aviso em boletim oficial do 
município, e por divulgação por meios eletrônicos no caso do pregão 
eletrônico.”  (grifo meu)

Neste sentido, verificamos que consta deste processo a cópia da publicação 
realizada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, de 5.1.2011 
(fl. 871).

Nesse aspecto, o Decreto Municipal nº 4.296/2003 obrou muito mal, 
porquanto tenha estabelecido que as publicações dos editais de pregão, 
independentemente de seu valor, se dariam tão somente no boletim 
municipal, no caso de pregão presencial, e pela internet, para o pregão 
eletrônico.

Ou seja, pela regulamentação municipal em tela, as licitações de grande 
vulto e as de pequeno vulto são, indistintamente, submetidas à publicação 
de mesma (e reduzida) amplitude!

Evidentemente tal panorama é ofensivo aos ditames da Lei 10.520/2002, que 
instituiu e disciplina a modalidade licitatória do pregão em nível nacional. 

Ora, de conhecimento convencional e elementar que a um decreto, 
elaborado a título de regulamentar um texto legal, não é dado inovar 
no mundo jurídico em qualquer sentido, quiçá para suprimir exigência 
prevista em lei.

Ademais, vale lembrar que ao se deparar com a necessidade da prestação 
de serviços, como a do contrato ora em exame, o Administrador Público é 
obrigado a realizar licitação, seja uma das modalidades da Lei 8.666/1993 
(concorrência, tomada de preços ou convite), ou opcionalmente o pregão 
previsto na Lei 10.520/2002, se tais serviços tiverem natureza comum.
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Isto é, se a Prefeitura de Duque de Caxias tivesse optado em realizar a licitação 
para os serviços em tela pela Lei 8.666/93, e não pelo pregão, o que seria 
possível, tendo em vista o caráter não obrigatório deste último, teria que 
realizar uma concorrência pública, já que pelo artigo 23, inciso II, alínea “c”, 
do diploma legal em epígrafe, compras e serviços acima de R$ 650.000,00 
obrigatoriamente devem ser licitados por esta modalidade licitatória.

E como seria a publicidade deste edital de concorrência?

Pelo artigo 21 da Lei 8.666/93 qualquer edital de concorrência, com 
recursos próprios, obrigatoriamente deverá ser publicado no diário oficial 
e em jornal de grande circulação no Estado, e se, existir, em jornal de 
circulação no Município ou na Região.

Neste sentido, é de meridiana compreensão que ao estipular que os editais 
de licitação de maior importância/valor fossem publicados em jornal 
de grande circulação no Estado, concomitantemente, as publicações 
no diário oficial e nos jornais de circulação local ou regional (quando 
existissem), intentou o legislador proporcionar uma ampla divulgação, 
de modo a possibilitar a atração de múltiplos interessados e empresas, 
inclusive aqueles não fixados local ou regionalmente, de modo a aumentar 
a competição, para fins de redução dos preços e obtenção de propostas 
economicamente mais vantajosos para a Administração.

Em resumo, se a Administração Municipal tivesse licitado a prestação 
dos serviços em tela por concorrência, o respectivo aviso de licitação 
teria sido publicado no diário oficial e em jornal de grande circulação no 
Estado, ampliando de forma significativa a possibilidade de atração de 
interessados, com benefício à competitividade e obtenção de preços mais 
vantajosos para a Administração.

Nada obstante disso, passemos a examinar os parâmetros dos regulamentos 
e regulamentações da União e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, já 
mencionadas neste voto.

Pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 (pregão presencial), bem para 
os Decretos Estaduais nºs 31.863/2002 (pregão presencial) e 
31.864/2002 (pregão eletrônico), pregões com valor estimado 
acima de R$ 650.000,00, teriam seus avisos de licitação publicados, 
cumulativamente, no diário oficial, na internet e em jornal de grande 
circulação regional ou nacional.
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Já pelo Decreto Federal nº 5.450/2005 (pregão eletrônico), a partir de R$ 
650.000,00, os avisos de licitação seriam publicados, cumulativamente, no 
diário oficial, na internet e em jornal de grande circulação local, ao passo 
que acima de R$ 1.300.000,00, a publicação se daria no diário oficial, na 
internet e em jornal de grande circulação regional ou nacional.

Do exame dos regulamentos da União e do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro é possível perceber a devida fixação do que seria a “licitação de 
vulto”, que exige uma publicidade de maior abrangência, bem como o 
fato dos parâmetros estabelecidos guardarem consonância com os fixados 
para a Concorrência Pública. 

Neste aspecto, sendo o Direito um sistema de normas e regras, que 
devem guardar coerência e lógica entre si, seria impróprio que as 
regulamentações dos entes da Federação desconsiderassem o standard 
já positivado. 

Isto é, se o pregão presencial que ora se examina tivesse sido realizado por 
algum órgão ou entidade dos Governos Federal ou do Estado do Rio de 
Janeiro, a publicação teria se dado não só no Diário Oficial, como na internet 
e em Jornal de Grande Circulação Regional ou Nacional, considerando 
o valor estimado do certame, de R$ 15.623.983,432, e as previsões dos 
mencionados regulamentos.

Portanto, se o Decreto Municipal nº 4.296/2003 tivesse tratado com 
a acuidade necessária a questão da publicidade do aviso de licitação, 
regulamentando, ipso facto, a Lei 10.520/2002, na órbita do Poder Executivo 
Municipal, por certo que o aviso de realização do Pregão Presencial nº 
129/2010 teria sido publicado não só no boletim oficial, como em jornal de 
grande circulação e na internet.

E que não se argumente que a linha de raciocínio acima empreendida não 
mereça prosperar, com a pretensa alegação que a regulamentação do 
Município de Duque de Caxias poderia ter previsto um valor mais elevado 
para “licitação de vulto” do que aqueles previstos nas regulamentações 
federal e estadual.

Ora, não seria razoável que a regulamentação de um município fixasse 
valores mais elevados do que a prevista na União e no Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a proporcionalidade de recursos 
manejados em cada um destes entes da Federação.

2 - Anexo IV do instrumento 
convocatório, acostado às fls. 
518/527.
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Em síntese, é plenamente lícito supor que, pelos princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, a regulamentação de Duque de Caxias, se 
devidamente elaborada, estabeleceria os mesmos valores, senão menores, 
daqueles previstos nas regulamentações da União e do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro para definição de “licitação de vulto”.

Na esteira do exposto e, evidenciado, sobejamente, que a publicação do 
aviso de licitação no “boletim oficial” foi muito aquém daquela que deveria 
ter sido feita, em face do alto valor estimado da licitação (R$ 15.623.983,43), 
imperativo se me afigura a feitura de expedição de DETERMINAÇÃO 
ao Município de Duque de Caxias para que promova a correção da 
regulamentação da modalidade licitatória do pregão, razão pela qual 
constará de meu voto item para tal desiderato.

Por certo que a publicação do aviso de licitação não só no diário oficial, 
como em jornal de grande circulação, teria potencial de ampliar a 
participação de interessados, aumentando a competição, em benefício da 
redução dos preços a serem contratados.

Neste ponto, e ante a manifesta pecha de ilegalidade que inquina o 
Decreto Municipal nº 4.296/2003, caberia ao responsável observar o 
disposto na Lei 10.520/2002, e com base nos postulados da analogia, 
dos princípios gerais do direito, da razoabilidade e da proporcionalidade, 
providenciar uma ampla divulgação do aviso de licitação, tendo em vista 
o valor estimado da licitação, o que no caso em análise não foi feito.

II- Análise de Economicidade. Deliberação TCE/RJ nº 245/2007 (artigo 5º, 
inciso I, alínea “b”)

A questão revelada no parecer do Ministério Público é de índole 
constitucional, porquanto evidencie que cumpre à Administração Pública 
cercar-se das garantias necessárias que conduzam à proposta mais 
vantajosa, em cumprimento ao postulado da economicidade.

Ressalto, prima facie, a existência de reiterados arestos prolatados no âmbito 
desta Corte de Contas, em casos análogos, evidenciando bem o tema 
(limitação e/ou inviabilidade de exame de economicidade manifestado 
pela CEA), como aquelas, e.g., proferidas nos autos dos processos TCE-RJ 
nº 103.938-2/2012 (de 23.7.2013), nº 215.917-5/2011 (de 27.8.2013), nº 
100.166-2/2013 e nº 118.617-7/2012 (de 10.9.2013), nº 115.022-6/2009 
(5.12.2013), nº 203.508-8/2013 (25.2.14), nº 211.638-7/2013 (1.4.14), et al.

Deliberação TCE-RJ n° 245/07 
- Estabelece normas a serem 
observadas pelos órgãos 
e entidades 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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Na esteira do raciocínio sustentado nos aludidos processos, prematuro 
seria o acolhimento de proposta de conhecimento de determinado 
instrumento, sem que fossem satisfeitos os mínimos requisitos para tal 
desiderato, ou seja, sem que fossem envidados esforços no sentido de 
diligenciar para que o jurisdicionado encaminhasse todos os elementos 
necessários ao INARREDÁVEL exame de economicidade.

Contudo, ao examinar os autos, observo que a tese ventilada, in casu, 
não encontra lugar, porquanto se verifique a existência de elementos 
encaminhados pelo jurisdicionado que já esgotariam aqueles elementos3  
previstos no artigo 5º da Deliberação TCE-RJ nº 245/2007, e que subsidiaram, 
inclusive, a verificação de economicidade dos preços praticados no 
presente ajuste.

Desta forma, muito embora eu compartilhe dos pontos enunciados 
pelo douto Ministério Público Especial, no vertente caso, entendo que, 
em face dos documentos acostados nos autos, que a economicidade 
restou acautelada, ainda que minimamente, pela Administração Pública 
Municipal, porquanto tenha procedido à pesquisa de preço de mercado 
necessária à deflagração do certame, bem como as documentou nos autos, 
razão pela qual, malgrado a ilegalidade que inquina o ato sub examen, 
despicienda se afigura, pois, a adoção de medidas tendentes à apuração 
de débito (tomada de contas especial).

Aqui, um inarredável parêntesis.

Com efeito, e com o escopo de imprimir maior confiabilidade aos 
resultados obtidos na fase dita interna do certame (ESTIMATIVA DE 
PREÇOS), impõe-se, em reverência ao princípio da economicidade, 
a inclusão de determinação ao jurisdicionado, para que, em futuros 
procedimentos licitatórios, AMPLIE os critérios e metodologias4 de 
pesquisa e levantamento de custos, abrangendo, nesse espectro, 
“consultas a fontes variadas, como fornecedores, licitações similares, atas 
de registros de preço, contratações realizadas por entes privados em 
condições semelhantes, entre outras”.5 

Isto porque verifico, compulsando os autos do presente feito, que 
o Jurisdicionado limitou-se a realizar pesquisa de preços junto a 
apenas 03 (três) empresas do segmento almejado - frise-se, o mínimo 
exigido -, o que revela, inexoravelmente, a fragilidade da estimativa 
de preços.

3 - Dentre os referidos 
elementos, destaco, por 
relevante, o encaminhamento 
do (i) Projeto Básico (fls. 
644/645), (ii) pesquisa de 
preços de mercado realizada 
junto a três fornecedores do 
segmento, com cotações (fls. 
560/576) validadas para todos 
os itens que compuseram o 
Pregão Presencial nº 001/2011, 
acompanhada do respectivo 
Relatório de Produtos 
Cotados Consolidado (fl. 
577/592); (iii) Ata de Sessão 
de Julgamento (fls. 724/738), 
acompanhada do Mapa 
Comparativo de Preços (fl. 
784/801), (iv) proposta da 
contratada (fls. 802/808) e (v) 
Ata de Registro de Preços nº 
08/2011 (fls. 809/818).

4 - V.g., a partir de consulta 
de preços obtidos em 
contratações recentes, 
praticados em outros 
contratos da Administração 
Pública e também por 
entidades privadas, desde que 
em condições semelhantes, 
praticados no balcão, de 
empresas do ramo do objeto, 
inclusive por meio telefônico 
ou eletrônico, cabendo ao 
agente responsável o zelo 
de registrar a razão social 
da empresa consultada, a 
data, nome de quem prestou 
a informação, entre outros 
dados relevantes, fixados por 
órgão oficial competente ou 
constantes do sistema de 
registro de preços, constantes 
de publicações especializadas, 
et al.

5 - Informativo de Licitações e 
Contratos nº 147 (TCU), sessão 
de 9 e 10 de abril de 2013.
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Colha-se, em caráter exemplificativo, o venerando aresto do TCU6 que 
considerou irregular pesquisa realizada somente com três fornecedores – 
como no caso vertente –, por sua pertinência temática:

“[...]
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados 
por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema 
de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na 
ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis;

92. No caso do Pregão Eletrônico nº 12/2007, a pesquisa de preços 
efetuada resumiu-se às três únicas propostas orçamentárias enviadas 
[empresas], não tendo sido realizadas as devidas pesquisas junto ao 
mercado para detalhar e averiguar a compatibilidade dos valores [...]. À 
vista da materialidade dos recursos envolvidos, considera-se inadequada 
a pesquisa de preços disponível nos autos. É ônus do gestor demonstrar a 
compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado.”

Importa destacar, por oportuno, que a adequada estimativa de preços em 
caráter prévio às contratações de bens e serviços é diuturnamente repisada 
pelo Tribunal de Contas da União em seus julgados.

Na esteira da iterativa jurisprudência do TCU7, a ampla pesquisa de preços 
permite a correta estimativa do custo do objeto a ser adquirido em planilhas 
de quantitativos e preços unitários, define os recursos orçamentários 
suficientes para a cobertura das despesas contratuais e serve, ainda, de 
balizamento para a análise das propostas dos licitantes em consonância 
com os preceitos entabulados no artigo 7º, § 2º; artigo 15; artigo 40, § 2º; 
artigo 43, incisos IV e V, todos da Lei 8.666/1993.8

Nesse fio condutor, é sedimentada a jurisprudência da Corte Federal de 
Contas – amplamente difundida neste Tribunal Fluminense – que exige, 
NO MÍNIMO, três cotações válidas para cada um dos itens licitados.9

Cumpre-se destacar, por necessário, que a realização de consulta a outras 
fontes de pesquisa como contratações anteriores tanto do próprio órgão 
quanto de outros10, valores registrados em atas de registro de preços, 
pesquisa em catálogos de fornecedores, et al, tem sido reiteradamente 
recomendada pelo TCU aos seus órgãos fiscalizados.

6 - AC-2183-40/08-P - Sessão: 
01/10/08 - Grupo: I - Classe: VII 
- Relator: Ministro André Luís de 
Carvalho – Fiscalização. Colha-se, 
ainda, excerto do Acórdão nº 
4.442/2010-1ªCâmara, prolatado 
nos autos do processo TC-
015.455/2009-0 (itens 1.5.1.2 e 
1.5.1.3), com publicação no DOU 
de 28.07.2010, S. 1, p. 188:
“[...] Ementa: alerta à 
Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri no 
sentido de que: (..) b) instrução 
dos processos de dispensa 
por emergencialidade com a 
necessária e imprescindível 
justificativa de preços, não sendo 
suficiente apenas a inserção 
das cotações de preços obtidas 
com três ou mais empresas 
desacompanhada de análise 
fundamentada dos valores 
apresentados e contratados.”

7 - Registre-se, e.g., as Decisões 
nº 431/1993, 288/1996, 386/1997 
– TCU/Plenário, e os Acórdãos nº 
195/2003, 1060/2003, 463/2004, 
1182/2004-Plenário, Acórdão nº 
64/2004, 254/2004, 828/2004, 
861/2004-Segunda Câmara.

8 - Acordão 428/2010 – 2ª 
Câmara.

9 - Sobre o assunto, confira as 
seguintes decisões: Acórdão n.º 
1782/2010-Plenário. Acórdãos nº 
1.545/2003-1ª Câmara – Relação 
nº 49/2003; nº 222/2004-1ª 
Câmara e n º 2.975/2004-
1ª Câmara. Acórdão n° 
1.584/2005-TCU-2a Câmara, AC-
2374-27/08-1, AC-4013-40/08-1, 
AC-2301-16/10-2, AC-1685-
12/10-2, AC-1547-33/07-P.
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Esta ampliação da base de consulta de preços – que constitui, 
inapelavelmente, uma boa prática administrativa –, tem sido 
reiteradamente denominada, pelo e. TCU, de “cesta de preços aceitáveis”, 
conforme podemos extrair dos arestos adiante reproduzidos11, ipsis litteris:

Acórdão nº 2.170/2007-P
“[...]
1.7.2. faça o orçamento do objeto a ser licitado com base em "cesta de preços 
aceitáveis" oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a cotação específica com 
fornecedores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em bases de 
sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores 
adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em 
atas de SRP e analogia com compras/contratações realizadas por corporações 
privadas, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam 
expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do 
mercado, à luz do art. 6º, inc. IX, alínea "f", da Lei nº 8.666/93.”12

Acórdão nº 5.323/2010 -1ª Câmara

Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 6.9.2010, S. 1, p. 105. Ementa: alerta à Receita 
Federal do Brasil (RFB), quanto à ausência de orçamento do objeto a ser 
contratado com base em uma "cesta de preços aceitáveis", oriunda, por 
exemplo, de pesquisas junto a cotação específica com fornecedores, pesquisa 
em catálogos com fornecedores, pesquisa em bases de sistemas de compras, 
avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores adjudicados em licitações 
de outros órgãos públicos, valores registrados em atas da SRP e analogia com 
compras/contratações realizadas por corporações privadas, expurgados os 
valores que, manifestamente não representem a realidade do mercado e, 
ainda, devidamente detalhado a ponto de expressar a composição de todos 
os seus custos unitários (item 1.7.1.1, TC-030.732/2008-9).

Nessa ordem de raciocínio, a pesquisa de preços, nas contratações públicas, 
DEVE SER, em regra, realizada da forma mais ampla possível, consignando 
o máximo de preços encontrados, devendo haver, no mínimo, a juntada 
de três cotações específicas de fornecedores do ramo pertinente ou 
justificativa para a ausência E, AINDA, consultas outras cuja feitura se 
opera junto aos órgãos públicos e junto às bases de sistemas de compras, 
valores registrados em atas da SRP e analogia com compras/contratações 
realizadas por corporações privadas, sendo pertinente a elaboração de 
despacho fundamentado analisando a pesquisa realizada a fim de estimar 
o valor do objeto a ser contratado.

10 - Registre-se, por relevante, 
que a pesquisa realizada em 
outros órgãos não se confunde 
com a pesquisa de mercado. 
Em verdade, a pesquisa em 
órgãos públicos tem a finalidade 
de comprovar se os preços 
praticados no mercado pelas 
empresas estão condizentes 
com os preços efetivamente 
contratados pelas empresas. 
Trata-se de uma ampliação 
da pesquisa de mercado, não 
substituindo a necessidade de 
cotar os preços junto às empresas 
prestadoras de serviço. Cf., nesse 
sentido, o Acórdão 3516/2007-
TCU.

11 - Confira-se ainda, por 
sua pertinência temática, os 
seguintes acórdãos:  AC-1382-
25/09-P,  AC-0265-05/10-P,  
AC-1612-24/10-P.

12  - Informações AC-0819-
16/09-P Sessão: 29/04/09 
Grupo: 0 Classe: 0 Relator: 
Ministro Walton Alencar 
Rodrigues - Fiscalização - 
Acompanhamento.
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III - Conclusão

Na esteira de todo o empreendido, resta indene de qualquer dúvida 
que o princípio da publicidade assume elevado grau de importância, 
porquanto, além de constituir princípio geral de Direito Administrativo, 
também se apresenta como condição de eficácia da própria licitação13 
e do contrato administrativo14. Ressoa, ainda, que o precitado princípio 
enseja a realização do controle dos atos administrativos pelo povo e 
contribui para efetivação dos demais princípios, tais como moralidade 
e impessoalidade.

Neste sentido, e realçando a essencialidade da transparência dos atos 
administrativos para o alcance de uma Administração proba e eficiente, 
cumpre-me parafrasear COLAÇO ANTUNES15, para quem: "Uma 
Administração opaca infantiliza, uma Administração transparente."

Substructio in premissis, e considerando que:

(i) a Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes, em atendimento aos termos 
da decisão plenária de 10 de setembro de 2013, encaminhou sua 
peça de resistência (Documento TCE-RJ nº 031.972-9/13, fls. 859/878) 
em face dos fatos apurados ao longo da marcha processual, a saber, 
inobservância dos preceitos legais entabulados no inciso I do artigo 
4º, da Lei nº 10.520/2002;

(ii) os argumentos engendrados pela defendente aptos não estão a 
elidir as irregularidades detectadas;

(iii) as irregularidades trazidas ao foco de luz sujeitam o responsável 
por sua materialização às sanções previstas no inciso II do artigo 63, da 
Lei Complementar Estadual nº 63/90;

(iv) a marcha processual se deu em perfeita sintonia com o princípio 
republicano do devido processo legal – e, bem assim, de seus 
corolários, dentre os quais se destacam os princípios do contraditório 
e o da ampla defesa; 

(v) o Tribunal de Contas deve levar em conta, na fixação de multas, 
entre outras condições, “as de exercício de função, a relevância da 
falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, 
bem assim se agiu com dolo ou culpa”, nos termos do que preceitua 

13 Art. 21, Lei 8.666/93.

14 Art. 61, § único, Lei 
8.666/93.

15 Apud AMARAL, Antônio 
Carlos Cintra do. Licitação e 
contratos administrativos: 
estudos, pareceres e 
comentários. Belo Horizonte: 
Fórum, 2007, página 19.
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o artigo 65 da Lei Complementar nº 63/90, fixo o valor da multa em 
R$ 7.641,90 (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa 
centavos), equivalentes, nesta data, a 3.000 vezes o valor unitário da 
UFIR/RJ, a ser recolhida e comprovada pela Sra. Roseli Ramos Duarte 
Fernandes, então Secretária Municipal de Educação e autoridade 
signatária do ajuste em testilha, com recursos próprios aos cofres do 
Erário Estadual, no prazo legal, e posiciono-me em desacordo com o 
Corpo Instrutivo e com o Ministério Público de Contas, e  

VOTO:

I- Pela REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA (Documento TCE-RJ nº 
031.972-9/13, fls. 859/878) apresentadas pela Sra. Roseli Ramos 
Duarte Fernandes, então Secretária Municipal de Educação e 
autoridade signatária do ajuste em testilha, à medida que os 
argumentos engendrados pela defendente aptos não estão a elidir as 
irregularidades detectadas ao longo da marcha processual, qual seja, 
inobservância dos preceitos legais entabulados no inciso I do artigo 
4º, da Lei nº 10.520/2002;

II- Pela ILEGALIDADE do Pregão Presencial nº 001/2011 e do Contrato 
nº 01.04/2011, nos termos do artigo 39 c/c o artigo 48, ambos da 
LOTCERJ, pelos substratos de fato e de direito sobejamente expostos 
no presente voto;

III- Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante acórdão, à Sra. Roseli Ramos 
Duarte Fernandes, então Secretária Municipal de Educação e autoridade 
signatária do ajuste em testilha, no valor de R$ 7.641,90 (sete mil 
seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos), equivalentes, 
nesta data, a 3.000 vezes o valor unitário da UFIR/RJ, com arrimo no 
inciso II do artigo 63, da Lei Complementar nº 63/90, tendo em vista 
a ausência de publicação do aviso de licitação em jornal diário de 
grande circulação (art. 4º, inciso I, da Lei 10.520/2002), a ser recolhida e 
comprovada no prazo legal, com recursos próprios aos cofres estaduais, 
ficando desde já autorizada sua COBRANÇA JUDICIAL, inclusive a 
expedição de ofício ao titular do órgão competente para proceder à 
inscrição em Dívida Ativa, nos termos entabulados na Deliberação TCE-
RJ nº 166/92, no caso de não recolhimento no prazo fixado, e

IV- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Duque 
de Caxias, nos termos estabelecidos na Lei Orgânica deste Tribunal, 
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para que adote as providências de estilo a fim de cumprir, em futuros 
procedimentos licitatórios, as seguintes DETERMINAÇÕES:

IV.1 - AMPLIE os critérios e metodologias de pesquisa e levantamento 
de custos, abrangendo, nesse espectro, consultas a fontes variadas, 
como catálogo de fornecedores, sistemas de compras, licitações 
similares, atas de registros de preço, contratações realizadas por entes 
privados em condições semelhantes, entre outras, e 

IV.2 - adote as providências necessárias com vista à retificação da 
regulamentação da modalidade licitatória do pregão, adequando-a ao 
disposto no inciso I do artigo 4º, da Lei 10.520/2002, nos termos expostos 
neste voto.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ACÓRDÃO Nº 1204 /2014

1- PROCESSO:  TCE Nº 204.127-3/11
2- ASSUNTO:   APLICAÇÃO DE MULTA
3- RESPONSÁVEIS:  Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes 
4- UNIDADE:   Prefeitura do Município de Duque de Caxias
5- RELATOR:  Conselheiro José  Maurício de Lima Nolasco
6- REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL:  Procurador Vittorio 
Constantino Provenza
7- ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: CEE, 4ª CCM e SUM
8- ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo que trata, em sua essência, 
do controle de juridicidade do Contrato nº 01.04/2011, decorrente de prélio 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 001/2011, celebrado em 31 
de janeiro de 2011 entre o Município de Duque de Caxias e a sociedade 
empresária Lastro Indústrias Gráficas Ltda., visando à prestação de serviços 
de confecção de materiais gráficos padronizados, com prazo de 30 (trinta) 
dias para a entrega, no valor global de R$ 5.074.911,52;

Considerando que compete a esta Corte de Contas a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária e operacional das unidades dos Poderes do Estado e 
dos Municípios sob sua jurisdição e, bem assim, das entidades da administração 
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público estadual, os fundos e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

Considerando que a Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes, em atendimento 
aos termos da decisão plenária de 10 de setembro de 2013, encaminhou sua 
peça de resistência (Documento TCE-RJ nº 031.972-9/13, fls. 859/878) em face 
dos fatos apurados ao longo da marcha processual, a saber, inobservância dos 
preceitos legais entabulados no inciso I do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002;

Considerando que os argumentos engendrados pela defendente aptos 
não estão a elidir as irregularidades detectadas no presente feito;

Considerando que a irregularidade trazida ao foco de luz sujeita 
o responsável às sanções previstas no inciso II do artigo 63, da Lei 
Complementar Estadual nº 63/90;
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Considerando que a marcha processual se deu em perfeita sintonia com 
o princípio republicano do devido processo legal – e, bem assim, de seus 
corolários, dentre os quais se destacam os princípios do contraditório e o 
da ampla defesa;

Considerando que a alínea “b” do Inciso IV, do artigo 115, do Regimento 
Interno desta Corte de Contas, aprovado pela Deliberação TCE nº 167/92, 
dispõe que a aplicação de multa se materialize mediante acórdão;

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, reunidos em Sessão Plenária Ordinária, em:

APLICAR MULTA a Sra. Roseli Ramos Duarte Fernandes, então Secretária 
Municipal de Educação e autoridade signatária do ajuste em testilha, no valor 
de R$ 7.641,90 (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos), 
equivalentes, nesta data, a 3.000 vezes o valor unitário da UFIR/RJ, com arrimo 
no inciso II do artigo 63, da Lei Complementar Estadual nº 63/90, tendo em 
vista a ausência de publicação do aviso de licitação em jornal diário de grande 
circulação (art. 4º, inciso I, da Lei 10.520/2002), a ser recolhida e comprovada, 
no prazo legal, com recursos próprios aos cofres estaduais, ficando desde já 
autorizada a cobrança judicial, no caso de não recolhimento no prazo fixado, 
nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 63/90.

9-ATA Nº:

10- DATA DA SESSÃO:

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR       JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO
                       PRESIDENTE                                                  RELATOR

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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* Voto aprovado por unanimidade.

A base para o 
cálculo do valor 
da pensão por 
morte parte do 
valor da totalidade 
dos proventos 
do servidor 
falecido, sem 
indicar que seria 
a totalidade dos 
proventos, depois 
de limitado ao teto 
remuneratório 
constitucional.

PENSÃO* 

É objeto do administrativo em apreço, o registro do ato concessório de 
pensão em nome de Jacira Rodrigues Conceição, na qualidade de viúva do 
ex-servidor José Wanderley Conceição, que ocupava o cargo de Consultor 
Técnico dos quadros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Em Sessão de 12.4.2012, o Pleno deste Órgão de Controle decidiu pela 
DILIGÊNCIA EXTERNA, a fim de que o jurisdicionado esclarecesse a forma 
de cálculo apresentada nos autos, considerando que o valor total dos 
proventos do ex-servidor correspondia a R$ 21.892,26, e não ao valor de R$ 
16.539,31, conforme declaração de fl. 21.

Em atendimento às solicitações feitas por esta Corte, o Rioprevidência 
juntou cópia do parecer Rioprevidência/DJU n.º 06/2011 – ETR −, fls. 
40/61, que demonstra a forma de cálculo empregada para obtenção do 
valor do provento de pensão de forma antagônica da sugerida por esta 
Corte de Contas.

Ressalte-se, por oportuno, que não foi trazida aos autos qualquer 
comprovação de que a pensionista tenha sido cientificada sobre a situação 
do seu processo.

Seguindo a regular tramitação, o presente foi reanalisado pelo Corpo 
Instrutivo que conclui por sugerir o Registro, in casu, do ato de pensão, 
com Determinação para que o jurisdicionado cientifique a interessada 
quanto à decisão a ser proferida nestes autos, para que esta, se entender 
cabível, possa pleitear administrativamente ou judicialmente eventual 
lesão ao seu direito.

O Ministério Público Especial, este representado pela Procuradora Marianna 
Montebello Willeman, manifesta-se em igual sentido. 

É o relatório.

Preliminarmente, ressalte-se que os §§ 1º e 2º, do inciso III, do art. 3º da 
Lei estadual n.º 5.260/2008, determinam que:

“Art. 3º Compete ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de 
Janeiro - Rioprevidência, de acordo com o disposto na presente Lei, bem 
como no art. 40, § 20, da Constituição da República e na Lei nº 3.189, de 
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22 de fevereiro de 1999, a gestão do regime previdenciário próprio 
do Estado do Rio de Janeiro mediante o exercício das seguintes 
atribuições:
.................................................................................................................................

III - gerenciamento da folha de pagamento dos membros e servidores 
aposentados e dos pensionistas, nos estritos termos dos §§ 1º, 2º e 3º 
deste artigo. 

§ 1° O exercício da competência prevista no inciso III deste artigo se dará 
nos termos dos atos de concessão, fixação ou alteração dos benefícios, 
praticados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério 
Público, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Contas do Estado, 
relativamente a seus membros, servidores e pensionistas.

§ 2° O pagamento dos benefícios previdenciários se dará através de 
sistema unificado gerenciado pelo Rioprevidência e operado pelos 
Poderes, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal 
de Contas que, para tanto, deverão manter permanentemente atualizadas 
as informações relativas ao cadastro individualizado dos respectivos 
beneficiários.”

Os excertos são claros não deixando margem a dúvidas, ou seja, é 
importante salientar que, a partir de 12 de junho de 2008, data da publicação 
da Lei estadual n.º 5.260/08, a competência para concessão e revisão dos 
benefícios previdenciários, por exemplo, aposentadoria e pensão, passou a 
ser da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere 
aos seus membros, servidores e pensionistas, cabendo ao Rioprevidência 
apenas o gerenciamento da folha de pagamento. 

Via de consequência, a comunicação deve ser dirigida à Administração da 
Alerj, e, não, ao Rioprevidência.

Vencida esta preliminar, identifico que a problemática que emerge aqui 
trata sobre a forma de cálculo da pensão por morte de servidor público, 
na hipótese de a remuneração bruta do servidor falecido ser superior ao 
limite constitucional. Haja vista os proventos do instituidor da pensão 
submeterem-se ao teto constitucional, surge a dúvida sobre qual a base 
de cálculo deve ser utilizada para apuração da parcela complementar do 
benefício: se o valor total da remuneração do servidor OU se o valor que 
realmente recebia correspondente ao teto constitucional.
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Consoante informações nos autos, vejo que o ex-servidor aposentado 
José Wanderley Conceição, falecido em 18.12.2010, percebia remuneração 
bruta no valor de R$ 21.892,26, a qual, em razão do limite estabelecido 
pelo teto constitucional, era reduzida a R$ 16.539,31 (valor do subsídio do 
Deputado à época, considerando os 15 salários anuais).

De fato, com o advento da Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003, 
foi alterada a forma de cálculo da pensão por morte do servidor público, 
sendo que anteriormente correspondia à totalidade da remuneração/
proventos recebida pelo instituidor na data do óbito.

Hodiernamente, de conformidade com a referida Emenda Constitucional, 
a pensão é constituída de duas parcelas: uma fixa, correspondente ao total 
da remuneração/proventos do servidor, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social e uma parcela 
complementar, igual a 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este 
limite, caso aposentado à data do óbito, conforme dispõe o art. 40, § 7o , I, 
da Constituição Federai, verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 7o. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que 
será igual:
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;”

Vejamos como foi elaborado o cálculo da pensão por parte do Rioprevidência: 

I - teto constitucional na época: R$ 16.539,31

II - limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social na data do falecimento do inativo: R$ 3.467,40 
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III - parcela excedente (I − lI): R$ 13.071,91

IV - 70 % da parcela excedente: R$ 9.150,33

V - valor da pensão (ll + IV): R$ 12.617,73

Assim, uma vez que os proventos do ex-servidor falecido ultrapassavam o 
limite constitucional, para calcular a respectiva pensão, a qual a viúva faz 
jus, o Rioprevidência decidiu calcular o benefício, levando em consideração 
apenas o valor que, efetivamente, era recebido pelo inativo (R$ 16.539,31), 
utilizando o teto direta e antecipadamente, para, em seguida, fazer as 
deduções necessárias, isto é, aplicar-se o redutor das pensões − limite dos 
benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência, acrescido de 70% da 
diferença entre a totalidade dos proventos do servidor falecido e o limite 
máximo dos benefícios. 

Entretanto, de acordo com o art. 37, inciso XI, da CF, as pensões se submetem 
ao teto constitucional, somente após suas reduções. Portanto, em minha 
opinião, é inconstitucional calcular primeiramente o teto, para depois fazer 
as deduções, pois, neste caso, estar-se-á criando um subteto estadual. 
Decerto, o teto constitucional, por ser um limitador da remuneração, 
somente pode ser utilizado na fase final dos cálculos, devendo ser levada 
em consideração, no cálculo da parcela complementar do benefício, a 
integralidade dos proventos do servidor (R$ 21.892,26).

Não se olvide que o § 7º, do art. 40 da CF, citado alhures, dispõe que a base 
para o cálculo do valor da pensão por morte parte do valor da totalidade 
dos proventos do servidor falecido, sem indicar que seria a totalidade dos 
proventos, depois de limitado ao teto remuneratório constitucional.

Ainda, há outro forte argumento além do já exposto. Refiro-me, aqui, ao 
precedente do Supremo Tribunal Federal sobre tema muito semelhante 
que foi motivo de recente divulgação, sendo que neste julgado a Ministra 
Cármen Lúcia, Relatora, demonstrou de forma nítida a diferença entre 
teto e a forma de cálculo de benefício, apontando que são padrões 
dissemelhantes que não se confundem.

No referido julgado, questionava-se a questão do cálculo do proveito cujo 
salário de benefício atingia montante excedente ao teto previdenciário no 
mês da concessão. O Instituto Nacional de Seguridade Social, ao outorgar 
esse benefício, estabelecia a Renda Mensal Inicial (RMI) do proveito no 

RIOPREVIDÊNCIA - Fundo 
Único de Previdência Social 
do Estado do Rio de Janeiro, 
instituído através da Lei 
nº.  3189, de 22 de fevereiro 
de 1999, autarquia pública 
independente, com a 
finalidade de gerir os ativos 
financeiros, visando o custeio 
de pagamentos dos proventos, 
pensões e outros benefícios 
previdenciários. (Fonte: site do 
Rioprevidência)
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valor do teto, desconsiderando daí em diante o montante que superava 
a RMI, que correspondia à diferença entre o valor desta parcela e o valor 
alcançado no cálculo do salário de benefício.

E “a gordura que existia acima do teto”, tal qual sucede em vencimentos/
proventos dos servidores, não ficaria guardada para um aumento posterior 
do teto que a alcançasse?

Essa questão foi submetida ao Plenário do Excelso Pretório, que, no Recurso 
Extraordinário n.º 564.354, deixou claro que o teto só é aplicado após o 
cálculo do benefício, e, não, antes disso.

O voto da Ministra Cármen Lucia é elucidativo no sentido de que o teto só 
é aplicado após o cálculo do proveito:

"Diversamente do que sustenta a Recorrente, pretensão que o ora 
Recorrido sustenta na ação é de manter seus reajustes de acordo com os 
índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por 
força desses reajustes seja ultrapassado o antigo "teto" respeitando, 
por óbvio, o novo valor introduzido pela Emenda Constitucional n. 
20/98. 

Sendo essa a pretensão posta em juízo, entendo sem razão a autarquia 
Recorrente, como bem colocado no voto condutor do acórdão 
recorrido: 

"O cálculo das prestações pecuniárias previdenciárias de trato continuado 
é efetivado, em regra, sobre o salário de benefício (Lei n.8.213/9/1), e tem 
como limite máximo o maior valor de salário de contribuição. Assim, após a 
definição do salário de benefício, calculado sobre o salário de contribuição, 
deve ser aplicado o limitador dos benefícios da previdência social, a fim 
de se obter a Renda Mensal do Benefício a que terá direito o segurado. 
Dessa forma, a conclusão inarredável que se pode chegar é a de que, 
efetivamente, a aplicação do limitador (teto) para definição da RMB que 
perceberá o segurado deve ser realizada após a definição do salário de 
benefício, o qual se mantém inalterado mesmo que o segurado perceba 
quantia inferior ao mesmo. Assim, uma vez alterado o valor limite dos 
benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o 
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os 
devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova RMB que passará a 
perceber o segurado.
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Não se trata de reajuste e muito menos alterar o benefício. Trata-se, sim, de 
manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do 
benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS.”

O acordão recorrido não aplicou o art. 14 da Emenda Constitucional 
retroativamente, nem mesmo o fez com base na retroatividade mínima, 
não tendo determinado o pagamento do novo valor aos beneficiários. 

O que se teve foi apenas permitir a aplicação do novo "teto" para fins de 
cálculo da renda mensal do benefício.”

O Ministro Gilmar Mendes, acompanhando a Prolatora, resumiu a assertiva 
feita nos parágrafos anteriores da seguinte forma: 

“... a questão central do debate reside na elucidação da natureza jurídica do 
limitador previdenciário. Tenho que o limitador previdenciário, a partir da 
sua construção constitucional, é elemento externo à estrutura jurídica do 
benefício previdenciário, que não o integra. O salário de benefício resulta 
da atualização dos salários de contribuição. A incidência do limitador 
previdenciário pressupõe a perfectibilização do direito, sendo-lhe, pois, 
posterior e incidindo como elemento redutor do valor final do benefício.”

O excerto é claro não deixando margem a dúvidas, o Ministro Gilmar 
Mendes, em seu voto, aponta de forma clara que o teto é um componente 
posterior ao cálculo do valor do beneficio, sendo um redutor do valor final 
apurado a título de benefício, não fazendo parte de seu cálculo, ou, usando 
as palavras do ministro, não o integrando. 

O mesmo raciocínio deve ser estendido às pensões estatutárias, pois o 
teto de remunerações incide após o cálculo do benefício, não integrando 
o cálculo em si deste, pois o seu objetivo é evitar que sejam pagos 
mensalmente valores acima dos tetos nos respectivos períodos. 

Dito por outras palavras, a ideia do legislador constituinte não foi incluir 
o teto na etapa do cálculo da pensão por morte, porém, sim, impedir que 
fossem percebidos mensalmente valores acima do subsídio do Ministro do 
STF, tanto que o artigo 37, XI, da CRFB estabelece que as pensões, recebidas 
cumulativamente ou não, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que demonstra 
nitidamente que o limite refere-se ao valor pago mensalmente, e não ao 
cálculo dos benefícios existentes. 

O limite máximo para o valor 
dos benefícios do regime 
geral de previdência social 
de que trata o art. 201 da 
Constituição Federal é fixado 
em R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), devendo, a 
partir da data da publicação 
desta Emenda, ser reajustado 
de forma a preservar, em 
caráter permanente, seu valor 
real, atualizado pelos mesmos 
índices aplicados aos benefícios 
do regime geral de previdência 
social. (Emenda Constitucional 
n° 20/1998, art. 14.)
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Em suporte à minha convicção, trago a ementa do Acórdão n.º 
25.688, proferido, em 30.3.2011, no Mandado de Segurança n.º 13230-
88.2010.6.24.0000, curial do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 
aplicável ao caso concreto com perfeição:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – ART. 40, § 1º, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FORMA DE CÁLCULO DA PARCELA 
COMPLEMENTAR DO BENEFÍCIO – TETO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XI, 
CF) – LIMITE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR FINAL DA PENSÃO, E NÃO 
SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA PARCELA COMPLEMENTAR, SOB PENA DE 
SE CRIAR, SEM LEI QUE O ESTABELEÇA, SUBTETO DE REMUNERAÇÃO NO 
SERVIÇO PÚBLICO – SEGURANÇA CONCEDIDA." 

O Acórdão n.º 26.707, prolatado no Mandado de Segurança n.º 878-
64.2011.6.24.0000, em 31.7.2012, oriundo do mesmo TRE/SC, enveredou 
nesta mesma linha de raciocínio.

Cumpre ressalvar, em relação aos precedentes citados anteriormente, que 
não houve o trânsito em julgado da decisão proferida no MS n.º 13230-
88.2010.64.0000, estando pendente de exame o Recurso Especial interposto 
no Tribunal Superior Eleitoral – RESPE n.º 13230-88.2010.6.24.0000 –, já 
havendo, porém, parecer da Procuradoria Geral Eleitoral opinando por sua 
denegação. Por oportuno, transcreve-se excerto da manifestação, litteris:

“(...)

No caso dos autos, a Corte Regional calculou a pensão da impetrante 
de acordo com o art. 37, XI, da Constituição Federal, segundo o qual 
as pensões se submetem ao teto constitucional, somente após suas 
deduções. Nesse procedimento de cálculo, o teto constitucional, por ser 
limitador da remuneração, é utilizado na fase final dos cálculos, levando 
em consideração, no cálculo da parcela complementar do benefício, a 
integralidade dos proventos do servidor.

Caso o TRE/SC tivesse calculado de forma inversa, como busca a recorrente, 
aí sim teria criado um subteto inconstitucional, o que afronta o teor do 
supramencionado dispositivo, o qual dispõe que a remuneração na 
modalidade de "pensões", não poderá exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(...)
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Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo 
desprovimento do recurso.”

Robustecendo ainda mais a tese aqui exposta, trago, neste momento, 
trechos do voto promanado no Processo n.º 28.535/11, oriundo do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, da lavra do Conselheiro Inácio Magalhães 
Filho:

“Para melhor visualização do que venho expor, imagine-se a situação 
hipotética de um servidor na ativa, que venha a falecer, quando percebia 
a remuneração de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pergunta-se: quando 
da fixação do total da remuneração, para fins de cálculo da pensão, os 
proventos serão considerados como sendo de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) ou serão de R$ 24.117,62 (correspondente ao limite remuneratório)?

Ora, não me parece haver outra resposta que não seja fixar os proventos em 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto essa era a verdadeira remuneração 
do servidor hipotético. Evidentemente que o valor final dos proventos da 
pensão deverá obedecer a todas as normas de regência, incluindo-se, aí, 
não só o limite remuneratório, como também o redutor constitucional de 
30% (trinta por cento).”

Por fim, vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
na Apelação Cível em Mandado de Segurança n.º 2013.014155-7, julgado 
em 25.4.2013:

“PREVIDENCIÁRIO – IPREV – PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE AUDITOR 
FISCAL DA RECEITA ESTADUAL FALECIDO APÓS A EC N. 41/2003 – BASE 
DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO: TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU 
PROVENTOS QUE O INSTITUIDOR PERCEBIA EM VIDA – VALOR DA PENSÃO 
– LIMITE MÁXIMO PREVISTO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL ACRESCIDO DE 70% DO QUE EXCEDER TAL LIMITE –
EXEGESE DO § 7º DO ART. 40, DA CF/1988, COM REDAÇÃO DA EC N. 41/2003 
– APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 
ESTADUAIS (INCISO XI DO ART. 37, DA CF/1988 E LEI N. 15.050/2009) 
SOBRE A PENSÃO POR MORTE JÁ CALCULADA E NÃO SOBRE A BASE DE 
CÁLCULO DELA – LIMITAÇÃO AO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR E NÃO AO 
DE DESEMBARGADOR, TENDO EM VISTA A INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL E MATERIAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 47/08 
DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSOS E REMESSA OFICIAL NÃO 
PROVIDOS.”
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Além disso, insta acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, quanto à 
matéria — mesmo à época em que a pensão correspondia à totalidade 
dos proventos do servidor —, definiu que o limite instituído em lei 
(teto constitucional) não se vincula ao valor da pensão, mas, sim, ao 
da remuneração do agente falecido, que lhe servirá de parâmetro 
integral (Agravo de Instrumento n.º 606.044-8/MG, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence).

Ressalte-se que o inciso XI, do art. 37 da CF limitou-se a estabelecer um “teto” 
remuneratório, cujo efeito é tão somente o de fixar um ponto de “corte” a 
partir do qual é defeso aos servidores receberem valores excedentes dos 
correspondentes aos parâmetros a eles aplicáveis em razão da esfera de 
Poder e da unidade federativa onde atuem.

Por outras palavras, o limite constitucional não provocou qualquer 
alteração na remuneração em si, haja vista que, para fazê-lo, teria, 
incondicionalmente, que penetrar na sistemática de fixação de 
vencimentos, proventos e cálculos de pensão de todos os cargos e carreiras 
da Administração, inativos e pensionistas, em todas as suas várias alçadas 
de atuação, o que fatalmente caracterizaria uma enorme incumbência, 
de alcance fático e juridicamente inexequível e, assim, situado fora dos 
propósitos do legislador constituinte original ou derivado.

Logo, o que fez o texto constitucional, com base na moralidade 
administrativa, foi estatuir um “limite” para os pagamentos de vencimentos 
e vantagens a eles adicionadas, bem como aos proventos e aos valores de 
pensão que fosse capaz de proibir abusos como os divulgados na época da 
Emenda Constitucional n.º 41/03.

Saliente-se também que o próprio dispositivo constitucional que institui 
o limite remuneratório para o serviço público, prevê expressamente que 
o limitador deverá incidir, entre outros, sobre as pensões pagas pelo 
Poder Público, o que se torna impossível caso adotada a forma de cálculo 
defendida pelo Rioprevidência, eis que, por esta, o teto constitucional 
incide já na fase de formação, por assim dizer, do benefício, constituindo 
a base para a apuração de sua parcela suplementar, criando-se, assim, 
sistemática nova de incidência do limitador, pois este deve recair sobre o 
total das espécies remuneratórias pagas pelo Poder Público.

Este entendimento vai ao encontro com a decisão tomada na Apelação 
Cível n.º 0099381-32.2007.8.19.0001, da Quinta Câmara Cível do Tribunal 
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de Justiça deste Estado, em sessão de 9.8.2012, Rel. Desembargadora 
Cristina Tereza Gaulia. Vejamos a ementa:

“Apelação cível. Processo civil. Previdenciário. Ação revisional de 
pensão c/c cobrança. Sentença de procedência. Transação extrajudicial 
firmada por duas das autoras com a autarquia-ré em momento anterior 
à prolação da sentença. Homologação após a sentença. Possibilidade. 
Extinção do processo com resolução do mérito em relação às autoras que 
transigiram. Inteligência dos arts. 840 do CC e 269, III do CPC. Paridade 
entre as pensões recebidas pelas demais autoras e as remunerações 
dos servidores falecidos como se vivos fossem. Inteligência da 
redação original do parágrafo 5º do art. 40 da CF/88. Jurisprudência 
consolidada do STF e do TJRJ. Súmula nº 68 do TJRJ. Base de cálculo 
do pensionamento prevista no art. 13, caput e parágrafo único da Lei 
Estadual/RJ nº 285/79 c/c arts. 93, I e IV, e 94, caput, ambos da LC/RJ 
nº 06/77. Teto remuneratório. Incidência do redutor decorrente da 
Emenda Constitucional nº 41/03, caso o pensionamento ultrapasse o 
teto remuneratório previsto para servidores e pensionistas estaduais. 
Parcial provimento do recurso. Homologação de acordo em relação às 
autoras que transigiram. Manutenção da sentença quanto às demais 
autoras. Aplicação do art. 557, caput e §1º-A do CPC.”

Assim dispõe o inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal:

“Art. 37 (...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo 
e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos, cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio 
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
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Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos;”
A previsão contida no inciso XI, do art. 37 da CF é clara ao submeter − 
repiso − as pensões pagas pelo Poder Público ao limite constitucional.

A interpretação dada ao dispositivo pelo Rioprevidência, em verdade, 
cria, sem previsão legal, um subteto, no âmbito da Alerj, haja vista 
que ao calcular a pensão por meio desse procedimento, o valor nunca 
ultrapassará R$ 19.929,84, considerando obviamente o valor atual 
do limitador constitucional que é de R$ 26.589,68 (valor do limite 
remuneratório aplicado aos servidores do Poder Legislativo).

Relativamente ao limite, a CRFB aponta que não poderão ultrapassá-
lo a remuneração, as aposentadorias, pensões, outra espécie 
remuneratória e etc., não impondo que, ao se calcular as pensões 
por morte estatutárias, os benefícios que lhe antecederam deveriam 
ser previamente ajustados ao valor do teto previsto no mês em que 
o beneficio é calculado. Não há nenhuma designação nesse sentido, 
sendo que o que é defeso é o pagamento de pensão acima do limite. 

Volto a dizer: a Constituição Federal é expressa ao estabelecer como 
limite máximo das pensões, na esfera da Alerj, o valor do subsídio dos 
Deputados (considerando todos os salários anuais). Com efeito, não 
faz menção à criação ou existência de qualquer outro teto para os 
pensionistas de servidores falecidos, pois, nesse pensar, repito, estaria 
sendo criado, mesmo que por via reflexa, subteto estadual não previsto 
em lei.

Podem dizer alguns que não seria aplicável tal posicionamento, em 
virtude do disposto no inciso I, do art. 2º da Lei federal n.º 10.887/041. 
No entanto, não são hábeis a sustentar tal discordância, visto que não 
considero razoável o entendimento segundo o qual o supracitado 
dispositivo legal, por utilizar-se da expressão ‘totalidade dos proventos 
percebidos pelo aposentado’, quis referir-se ao valor líquido desses 
proventos, incidente o abate-teto, pois, em primeiro lugar, tratando-
se de norma infraconstitucional, não poderia ela reduzir o alcance do 
benefício, originalmente estabelecido na Constituição. 

Tal interpretação afigura-se ainda menos defensável quando se observa 
que o inciso II do mesmo art. 2º, ao cuidar da pensão por morte de 
servidor que se encontrava em atividade na data do óbito, utiliza-se 

1 - Art. 2o Aos dependentes 
dos servidores titulares 
de cargo efetivo e dos 
aposentados de qualquer 
dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, 
falecidos a partir da data de 
publicação desta Lei, será 
concedido o benefício de 
pensão por morte, que será 
igual:

I - à totalidade dos proventos 
percebidos pelo aposentado 
na data anterior à do óbito, até 
o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime 
geral de previdência social, 
acrescida de 70% (setenta por 
cento) da parcela excedente a 
este limite; ou

II - à totalidade da 
remuneração do servidor 
no cargo efetivo na data 
anterior à do óbito, até o 
limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime 
geral de previdência social, 
acrescida de 70% (setenta por 
cento) da parcela excedente 
a este limite, se o falecimento 
ocorrer quando o servidor 
ainda estiver em atividade. 
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da expressão "totalidade da remuneração do servidor", não fazendo 
sentido que a norma estabelecesse tratamento diverso para a apuração da 
pensão nos dois casos.

Ainda, embora a parcela que ultrapasse o teto constitucional não sofra a 
incidência de imposto de renda ou da contribuição para o Plano de Seguridade 
Social do Servidor, indubitavelmente que, uma vez procedendo-se ao cálculo 
do benefício, sobre o seu valor final incidirão normalmente as exações legais.

Conclusivamente, após toda exposição teórica e fática constante deste 
voto, entendo que a maneira correta para se calcular a presente pensão é 
esta a seguir projetada:

I - valor total dos proventos do servidor na data do falecimento: R$ 21.892,26

II - limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social na data do falecimento do inativo: R$ 3.467,40 

III - parcela excedente (I − lI): R$ 18.424,86

IV - 70% da parcela excedente: R$ 12.897,40

V - valor da pensão (ll + IV): R$ 16.364,80 

Vale destacar que o limitador constitucional (para efeito de pagamento) 
incidirá somente sobre o valor apurado ao final do cálculo da pensão, 
sendo este, assim, o momento adequado para sua perfeita execução. Essa 
é a mensagem do legislador.

CONSIDERANDO o estabelecido nos § § 1º e 2º, do inciso III, do art. 3º da 
Lei estadual n.º 5.260/2008.

Ex positis, posiciono-me em desacordo com a sugestão do Corpo Instrutivo 
e com o parecer do Ministério Público Especial.

VOTO:

Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro na Lei Complementar n.º 63/90, ao atual 
Diretor Geral de Recursos Humanos da Alerj, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias:
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1 - Justifique a legalidade do cálculo da pensão em epígrafe, elaborado pelo 
Rioprevidência, à fl. 12, OU, se entender cabível, avalie a recomendação 
para que efetue os cálculos do benefício em voga conforme toda exposição 
teórica e fática constante deste voto;

2 - Cientifique de forma inequívoca o (a) beneficiário (a) da situação de seu 
processo.
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*Voto aprovado por unanimidade.

CONSULTA*

Trata-se de Consulta formulada pelo Sr. Cláudio Willians Ramalho Neves, 
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Conceição de Macabu, 
com vistas à emissão de pronunciamento por esta Corte de Contas, nos 
seguintes termos:

1) Em tese, há possibilidade de rádio comunitária disputar procedimento 
licitatório promovido por Câmara Municipal cujo objeto é a prestação de 
serviço de divulgação de ações institucionais em geral?

2) Em tese, há legalidade na prestação de apoio cultural a rádio comunitária 
por parte de Câmara Municipal?

Às fls. 03-04, consta o parecer jurídico da Procuradoria Geral da Câmara dos 
Vereadores do Município que ressalva a controvérsia sobre o tema, mas conclui 
pela possibilidade de participação de rádio comunitária em procedimento 
licitatório. 

Às fls. 05-06v., manifestou-se o Corpo Instrutivo desta Corte de Contas, 
considerando, em apertada síntese, que a participação de rádios 
comunitárias em licitação não tem amparo na Lei nº 9.612, de 19.2.1998, 
e seria incompatível com seu alcance limitado à comunidade em que atua 
com exclusividade. No que se refere ao patrocínio sob a forma de apoio 
cultural, são referidos os artigos 1º, caput, 7º, caput, e 18 da Lei nº 9.612/98, 
para consignar que os patrocinadores devem ser estabelecimentos situados 
na área da comunidade atendida e que o patrocínio deve ser estritamente 
vinculado ao custeio da radiodifusão comunitária, obedecida sua finalidade. 
Ademais, foi observado que a publicidade não poderá resultar em promoção 
pessoal dos agentes políticos, nem dos servidores do Poder Público 
Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 37º, §1º, da Constituição 
da República. Confira-se:

Com referência à prestação de apoio cultural à rádio comunitária por parte da 
Câmara Municipal, sua admissibilidade está estritamente vinculada ao custeio, 
manutenção da radiodifusão comunitária vinculada à sua finalidade e restrita 
à comunidade a que serve, observadas as disposições legais previstas no art. 
1º, “caput”, e artigo 7º, “caput”, artigo 18, todos da Lei 9.612/1998, e ainda, a 
publicidade não poderá resultar em promoção pessoal dos agentes políticos, 
nem dos servidores do Poder Público Municipal, em atendimento ao disposto 
no artigo 37, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil.

As finalidades 
do Serviço de 
Radiodifusão 
Comunitária não 
comportam a 
divulgação de 
ações institucionais 
de Câmara de 
Vereadores e 
a restrição de 
alcance do Serviço 
de Radiodifusão 
Comunitária impede 
sua utilização 
como veículo de 
divulgação de 
ações institucionais 
de Câmara de 
Vereadores.
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O serviço Radiodifusão Comunitária também denominada “radiodifusão 
sonora” é regulado pela Lei Federal nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que define o seu enquadramento, as condições de sua execução, sua 
finalidade e limitação.

No caso da radiodifusão comunitária, o serviço prestado é restrito e com 
limitações especificadas na própria lei. 

Sua finalidade é o atendimento à comunidade beneficiada para dar 
oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos 
sociais daquela comunidade beneficiada oferecendo mecanismos à formação 
e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social, 
contribuindo para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos 
jornalistas e radialistas, e ainda em permitir a capacitação dos cidadãos no 
exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.

É condição para a obtenção de autorização do poder público concedente, que 
as entidades interessadas formulem requerimentos especificando à área onde 
pretendem prestar o serviço, consoante caput do artigo 9º da referida lei.

A referida lei também veda a outorga de autorização para entidades 
prestadoras de qualquer outra modalidade de serviço de radiodifusão.

Até a exceção prevista no artigo 18 da referida lei limita o patrocínio sob a 
forma de apoio cultural, restringindo-o aos estabelecimentos situados na área 
da comunidade atendida.

Portanto, não há qualquer lacuna na Lei Federal nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que autorize a entidade detentora da concessão da exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária em participar de licitação. Até porque, 
seu alcance é restrito e limitado à exclusiva comunidade onde apenas há uma 
única entidade autorizada em explorar a radiodifusão comunitária. E ainda, o 
patrocínio autorizado na forma de apoio cultural (art. 18 da Lei 9.612/98) está 
restrito aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida.

Em que pese o parecer constante de fls. 03/04 ser expansionista na exploração 
da radiodifusora comunitária, temos que não vislumbramos nenhuma hipótese 
em que poderá haver competitividade para subvencionar determinado 
programa governamental que sustente a existência de procedimento 
licitatório num ambiente estável legalmente.

Com referência à prestação de apoio cultural à rádio comunitária por parte da 
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Câmara Municipal, sua admissibilidade está estritamente vinculada ao custeio, 
manutenção da radiodifusão comunitária vinculada à sua finalidade e restrita 
à comunidade a que serve, observadas as disposições legais previstas no art. 
1º, “caput”, e artigo 7º, “caput”, artigo 18, todos da Lei 9.612/1998, e ainda, a 
publicidade não poderá resultar em promoção pessoal dos agentes políticos, 
nem dos servidores do Poder Público Municipal, em atendimento ao disposto 
no artigo 37, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em conclusão, o Corpo Instrutivo desta Corte de Contas sugere o 
conhecimento da consulta, expedição de ofício ao consulente para ciência e 
posterior arquivamento do processo.

A Procuradoria do Tribunal de Contas - PGT, às fls. 09-14, manifestou-se 
concorde com o Corpo Instrutivo e, em relação à prestação de apoio cultural, 
ponderou a dificuldade em admitir que sejam vertidos recursos públicos para 
rádios comunitárias, visto que a Lei Federal nº 9.612/98 procurou garantir a 
plena liberdade da comunidade, livre de qualquer influência política, o que 
poderia ficar comprometido com o referido patrocínio, que poderá inclusive 
caracterizar infração à lei.

À fl.14, o Ministério Público Especial manifestou concordância com o parecer 
da PGT de fls. 09-14.

É o relatório.

A consulta atende aos requisitos formais de admissibilidade, nos termos dos 
artigos 1º e 2º da Deliberação TCE-RJ nº 216/20001, uma vez que foi formulada 
pelo titular do Poder Legislativo Municipal, contém a indicação precisa 
de seu objeto, foi instruída com parecer da assessoria jurídica, além de se 
referir à dúvida quanto à aplicação de dispositivo legal relativo à matéria de 
competência deste Tribunal.

De outra parte, registre-se que as respostas desta Corte de Contas às consultas 
que lhe são formuladas possuem abstração, generalidade e objetividade, 
sendo certo que não estabelecem juízo de valor favorável ou desfavorável 
em relação a fatos concretos não examinados. Caso se verifique, no exercício 
do controle externo, que os responsáveis falharam na aplicação da lei, suas 
atuações poderão ser objeto de sanções por esta Corte de Contas.

Sobre o tema em exame – a radiodifusão no Brasil, cabem algumas linhas para 
relembrar o contexto histórico em que se insere o sistema institucionalizado 
pelo Presidente Getúlio Vargas, através do Decreto nº 20.047, de 1931.

 1 - Deliberação 216/00: 
 Art. 1º - O Tribunal responderá 
a consultas que lhe forem 
formuladas pelos titulares 
dos Poderes do Estado e 
dos Municípios e de suas 
Administrações Indireta, 
desde que se refiram a dúvidas 
suscitadas na aplicação 
de dispositivos legais 
concernentes a matéria de sua 
competência.
 Art. 2º - As consultas devem 
conter a indicação precisa 
do seu objeto e, sempre 
que possível, instruídas 
com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica 
da autoridade consulente ou 
do órgão central ou setorial 
dos Sistemas de Administração 
Financeira, de Contabilidade e 
de Auditoria.
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Nesse período, os serviços de comunicação tinham como finalidade precípua 
servir aos princípios da integração e soberania nacional. Segundo a jornalista e 
pesquisadora, Genira Chagas, no seu livro “Radiofusão no Brasil: poder, política, 
prestígio e influência”, a legalização da radiodifusão nacional, em 1931, foi, em 
si, um acontecimento de poder e representou significativas mudanças nas 
relações políticas e sociais do país2.

Desde sua regulamentação, as outorgas, concessões, autorizações e 
permissões para prestação dos serviços de radiocomunicação eram 
prerrogativas discricionárias do Poder Executivo, especialmente, da 
Presidência de República. Tal privilégio foi constitucionalmente assegurado 
nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 19673. 

Na Constituição de 1988, a competência para legislar e explorar os serviços de 
radiodifusão foi atribuída à União, conforme os artigos 21, inciso XII c/c art. 22, 
inciso IV. Contudo, o poder de outorga de autorização/concessão passou a ser 
dividido com os parlamentares, conforme os artigos 48 e 49, inciso XII4.

Especificamente o Serviço de Radiodifusão Comunitária, que é objeto 
da consulta em exame, foi instituído pela Lei nº 9.612, 19.2.1998. Alguns 
dispositivos da lei são de compreensão necessária para a resposta da consulta 
em exame. Confira-se:

Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão 
sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura 
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, 
com sede na localidade de prestação do serviço.

(...)
§2º Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento de 
determinada comunidade de um bairro e/ou vila.

(...)
Art. 3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o 
atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a:

I - dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e 
hábitos sociais da comunidade;
II - oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando 
o lazer, a cultura e o convívio social;
III - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa 
civil, sempre que necessário;

2 - CHAGAS, Genira. 
Radiodifusão no Brasil: poder, 
política, prestígio e influência. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 1.

3 - CHAGAS , Genira, Ob cit. 
p. 12.

4 - Art. 48. Cabe ao Congresso 
Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, 
não exigida esta para o 
especificado nos arts. 49, 51 
e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da 
União, especialmente sobre: 
(...)  telecomunicações e 
radiodifusão (...) 
Art. 49. É da competência 
exclusiva do Congresso 
Nacional: (...) apreciar os atos 
de concessão e renovação de 
concessão de emissoras de 
rádio e televisão;
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IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos 
jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
V - permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da 
forma mais acessível possível.

Art. 4º As emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária atenderão, em 
sua programação, aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em 
benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
II - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da 
integração dos membros da comunidade atendida;
III - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a 
integração dos membros da comunidade atendida;
IV - não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções 
político-ideológico-partidárias e condição social nas relações comunitárias.

§1º É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das 
emissoras de radiodifusão comunitária.

§2º As programações opinativa e informativa observarão os princípios da 
pluralidade de opinião e de versão simultâneas em matérias polêmicas, 
divulgando, sempre, as diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados.

§3º  Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões 
sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem 
como manifestar ideias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações, 
devendo observar apenas o momento adequado da programação para 
fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção responsável pela Rádio 
Comunitária.

(...)
Art. 7º São competentes para explorar o Serviço de Radiodifusão Comunitária 
as fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, desde que 
legalmente instituídas e devidamente registradas, sediadas na área da 
comunidade para a qual pretendem prestar o serviço, e cujos dirigentes sejam 
brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.

(...)
Art. 9º Para outorga da autorização para execução do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, as entidades interessadas deverão dirigir petição ao Poder 
Concedente, indicando a área onde pretendem prestar o serviço.
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§1º Analisada a pretensão quanto a sua viabilidade técnica, o Poder 
Concedente publicará comunicado de habilitação e promoverá sua mais 
ampla divulgação para que as entidades interessadas se inscrevam.

(...)
§3º Se apenas uma entidade se habilitar para a prestação do Serviço e 
estando regular a documentação apresentada, o Poder Concedente outorgará 
a autorização à referida entidade.

§4º Havendo mais de uma entidade habilitada para a prestação do Serviço, 
o Poder Concedente promoverá o entendimento entre elas, objetivando que 
se associem.

§5º Não alcançando êxito a iniciativa prevista no parágrafo anterior, o Poder 
Concedente procederá à escolha da entidade levando em consideração o 
critério da representatividade, evidenciada por meio de manifestações de 
apoio encaminhadas por membros da comunidade a ser atendida e/ou por 
associações que a representem.

§6º Havendo igual representatividade entre as entidades, proceder-se-á à 
escolha por sorteio.

Pois bem. A consulta em exame contém dois quesitos que merecem 
enfrentamento separadamente.

Primeiro, questiona-se se, em tese, há possibilidade de rádio comunitária 
disputar procedimento licitatório promovido por Câmara Municipal cujo 
objeto é a prestação de serviço de divulgação de ações institucionais em geral.

Com efeito, a leitura da Lei nº 9.612, de 19.2.1998, não leva a outro 
entendimento, partindo-se da observação de que o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária é prestado, em cada comunidade de bairro ou vila, com cobertura 
restrita, por apenas uma associação ou fundação comunitária que tenha por 
objetivo estatutário a radiodifusão comunitária sem fins lucrativos e com 
sede na localidade. O Serviço de Radiodifusão Comunitária não se presta à 
exploração comercial, especulativa ou empresarial, mas sim ao atendimento 
sociocultural da comunidade beneficiada.

De outra parte, não se pode deixar de observar que a divulgação de atos 
institucionais em caráter geral, que pressupõe amplo alcance da coletividade, é 
incompatível com a cobertura restrita do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
na medida em que atinge reduzido número de pessoas. Assim, uma Câmara de 
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Vereadores não poderá prestar o serviço público à população em geral, indo 
de encontro aos princípios norteadores dos serviços públicos, notadamente o 
da igualdade ou uniformidade e o da generalidade ou universalidade, os quais 
exigem que a prestação dos serviços públicos favoreça, de forma igualitária, o 
maior número possível de beneficiários.

Destarte, na mesma linha de entendimento do Corpo Instrutivo e e 
Procuradoria-Geral, temos que duas razões impedem que as rádios 
comunitárias participem de procedimento licitatório promovido por 
Câmara Municipal para serviço de divulgação de ações institucionais: (i) as 
finalidades legais do Serviço de Radiodifusão Comunitária não comportam 
a divulgação de ações institucionais de Câmara de Vereadores, e (ii) a 
restrição de alcance do Serviço de Radiodifusão Comunitária impede sua 
utilização como veículo de divulgação de ações institucionais de Câmara 
de Vereadores.

O segundo questionamento indaga se, em tese, há legalidade na prestação de 
apoio cultural a rádio comunitária por parte de Câmara Municipal.

Nesse ponto, tem aplicação o artigo 18 da Lei nº 9.612, 19.2.1998, conforme 
transcrito a seguir:

Art. 18. As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária poderão 
admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os programas a serem 
transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área da 
comunidade atendida. (Grifo nosso)

E também merece consideração a Portaria nº 462 do Ministério das 
Comunicações, de 14.10.2011, que define o conceito de “apoio cultural”:

3.1. Apoio cultural – É a forma de patrocínio limitada à divulgação 
de mensagens institucionais para pagamento dos custos relativos à 
transmissão da programação ou de um programa específico, em que não 
podem ser propagados bens, produtos, preços, condições de pagamento, 
ofertas, vantagens e serviços que, por si só, promovam a pessoa jurídica 
patrocinadora, sendo permitida a veiculação do nome, endereços físico 
e eletrônico e telefone do patrocinador situado na área de execução do 
serviço.

3.2. Área de execução do serviço – Área limitada por uma circunferência 
de raio igual ou inferior a um quilômetro contado a partir da antena 
transmissora. (Grifo nosso)
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Conjugando-se o disposto no art. 18 da Lei nº 9.612, 19.2.1998 com os 
conceitos definidos na Portaria citada acima, verifica-se que a possibilidade 
de apoio cultural fica adstrita aos estabelecimentos situados num raio igual ou 
inferior a um quilômetro da antena transmissora. 

Demais disso, a regulamentação é clara no sentido de que o patrocínio 
deve se prestar somente ao custeio da transmissão da programação ou de 
um programa específico, não podendo a rádio comunitária se afastar de sua 
finalidade, que, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.612, 19/2/1998, tem nítida 
vinculação sociocultural em benefício da comunidade a que serve.

Não por outra razão, a ilustrada Procuradoria-Geral observou que não pode 
haver promoção pessoal de agentes políticos ou servidores do Poder Público 
e que a lei procurou garantir a plena liberdade da comunidade, livre de 
qualquer influência política, podendo inclusive caracterizar infração legal o 
apoio cultural por meio de patrocínio oficial.

Assim, no mesmo sentido em que se manifestou o ilustre Subprocurador-
Geral desta Corte, Dr. William Maciel de Andrade, é forçoso concluir que não 
há amparo legal para prestação de apoio cultural a radio comunitária por 
parte de Câmara de Vereadores.

Por todo exposto, parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e de acordo 
com o Ministério Público Especial,

VOTO:

I - Pelo CONHECIMENTO da consulta, em razão do atendimento aos pressupostos 
de admissibilidade exigidos no art. 4º da Deliberação TCE nº 216/00;

II -  Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Cláudio Willians Ramalho Neves, Presidente da 
Câmara Municipal de Conceição de Macabu, signatário do expediente de fl. 2, 
para que tome ciência da resposta a esta consulta;

III -  Pela COMUNICAÇÃO a todas as Prefeituras e Câmaras Municipais, para que 
tomem ciência do teor da presente consulta;

IV - Por DETERMINAÇÃO à SSE para que, quando do encaminhamento do 
expediente, faça acompanhado da cópia da íntegra deste processo;

V. Pelo posterior ARQUIVAMENTO do presente processo.




