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Exposição de Motivos 
do Decreto nº 966-A
- 7 de novembro de 1890 -

“A medida que vem propor-vos é a criação de 
um Tribunal de Contas, corpo de magistratura 
intermediária à administração e à legislatura  
que, colocado em posição autônoma, com 
atribuições de revisão e julgamento, cercado 
de garantias contra quaisquer ameaças, possa 
exercer as suas funções vitais no organismo 
constitucional, sem risco de converter-se em 
instituição de ornato aparatoso e inútil (...)

Não basta julgar a administração, denunciar 
o excesso  cometido, colher a exorbitância 
ou prevaricação para as punir. Circunscrita a 
esses limites, essa função tutelar dos dinheiros 
públicos será muitas vezes inútil, por omissa, 
tardia ou impotente.

Convém levantar entre o poder que autoriza 
periodicamente a despesa e o poder que 
quotidianamente a executa um mediador 
independente, auxiliar de um e de outro, que, 
comunicando com a legislatura e intervindo na 
administração, seja não só o vigia como a mão 
forte da primeira sobre a segunda, obstando a 
perpetuação das infrações orçamentárias por um 
veto oportuno aos atos do executivo, que direta 
ou indireta, próxima ou remotamente, discrepem 
da linha rigorosa das leis de finanças.”

 - Rui Barbosa -
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Editorial
Desde o ano que foi instituído, em 1921, o Tribunal de Contas do Estado de São Pau-

lo tem trabalhado para aprimorar seus serviços junto aos jurisdicionados e à sociedade. 

Os trabalhos se desenvolvem como parte de um constante e ininterrupto processo de 

modernização da Corte de Contas paulista.

Além da fiscalização ordinária de milhares de contas anuais de 644 municípios 

paulistas e do Estado, verificando a legalidade de contratos, de atos de aposentado-

ria, admissão de pessoal e a boa aplicação dos recursos públicos, o Tribunal avançou 

em sua missão, indo além da auditoria de conformidade e verificando a qualidade e 

a efetividade dos gastos públicos.

Em seu caráter pedagógico, o TCE buscou orientar e capacitar os gestores, agen-

tes e servidores públicos – sem se limitar ao Ciclo de Debates, que, em 2017, com-

pletou 21 anos ininterruptos, nem se restringir aos debates da Semana Jurídica, que 

alcançou 15 anos de efetiva realização. Tudo isso sem se  afastar de sua missão cons-

titucional de atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado e seus municípios.

A Revista do TCESP, como não poderia ser diferente, tem acompanhado este pro-

cesso de modernização e avanço. Assim, desde 2016, ela tem passado por modifica-

ções e aprimoramentos em seu conteúdo editorial e também em seu projeto gráfico.

Nesta edição, além dos principais fatos e acontecimentos do primeiro semestre 

– a exemplo das fiscalizações ordenadas, cursos de capacitação e atividades de-

senvolvidas dentro e fora do Tribunal – a publicação buscou privilegiar e ampliar o 

espaço destinado à produção de textos e artigos escritos por membros do colegiado 

e servidores da Instituição. 

Na parte gráfica, a Revista ganhou um novo projeto editorial, que privilegia um 

design gráfico inovador e moderno, a padronização de elementos e a fluência e en-

tendimento dos textos. Nesta nova fase há uma valorização das fotos, o que permite 

uma melhor visualização dos conteúdos. Além disso, os textos estão mais sucintos, 

permitindo uma melhor compreensão pelos leitores.

O Tribunal de Contas tem estado presente em todas as frentes, atuando sempre que 

chamado a participar, orientando, divulgando suas ações e, principalmente, mostrando 

os melhores caminhos. O momento é de dificuldades e escassez de recursos. Isso impli-

ca utilizar medidas de racionalização, contenção, controle e planejamento.
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NOTÍCIAS
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Eleito para conduzir os trabalhos à fren-
te do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP), o Conselheiro Sidney Estanis-
lau Beraldo anunciou, durante seu discurso 
de posse na Presidência, as metas e ações a 
serem desenvolvidas em sua administração 
durante o ano de 2017.

Dentre os pilares de sua gestão, entende 
ser fundamental investir na atividade pre-
ventiva de fiscalização, na apuração conco-
mitante das contas e contratos e potencia-
lizar as auditorias junto aos jurisdicionados.

Além do exame de conformidade es-
tabelecido pela Constituição aos Tribunais 
de Contas, Beraldo pretende intensificar 
a apuração da qualidade dos gastos e os 
resultados alcançados com o emprego dos 
recursos públicos. 

A fiscalização terá caráter permanente, 
de modo a oferecer aos ordenadores de des-
pesas tempo hábil para corrigir eventuais 
desacertos e evitar punições administrativas.

Além de potencializar as ações fiscaliza-
tórias, o acompanhamento concomitante das 

NOTÍCIAS

Presidente define metas e 
ações para gestão em 2017

Setor de fiscalização do TCE, segundo o Presidente, ganhará 
agilidade com o uso de mecanismos e ferramentas de 

inteligência que busquem otimizar as ações fiscalizatórias

PRESIDÊNCIA
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NOTÍCIAS

O Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

ao longo de sua trajetória, acumulou experi-

ências no Poder Legislativo – como Vereador 

e Deputado – e no Poder Executivo – como 

Prefeito e Secretário de Estado. 

Formado em Ciências Biológicas, Admi-

nistração de Empresas e pós-graduado em 

Gestão Empresarial, iniciou a vida pública 

como vereador (1977-82) em São João da 

Boa Vista, onde também foi eleito Prefeito 

(1983/88). Em 1994, elegeu-se Deputado 

Estadual, cargo para o qual foi reeleito em 

1998, 2002 e 2006.

Foi eleito, por unanimidade, Presidente 

da Assembleia Legislativa, cargo que ocupou 

entre 2003 e 2005. No Legislativo estadual, 

foi líder de bancada e líder do Governo, na 

gestão Mário Covas. Na Casa, presidiu as 

Comissões de Cultura, Ciência e Tecnologia e 

Economia e Planejamento.

Na Assembleia, idealizou o Fórum Le-

gislativo de Desenvolvimento Econômico 

Sustentado, iniciativa inédita para debater 

alternativas de desenvolvimento com os se-

tores organizados da sociedade.

Em 2007, assumiu a Secretaria de Ges-

tão Pública do Estado, permanecendo no 

cargo até abril de 2010, quando se afastou 

para ser o Coordenador-Geral da campanha 

de Geraldo Alckmin. Em 1 de janeiro de 2011, 

tomou posse como Secretário-Chefe da Casa 

Civil do Governo do Estado de São Paulo.

Sidney Beraldo teve seu nome aprovado 

pelo plenário da Assembleia Legislativa de 

São Paulo em 8 de novembro, por meio do 

Decreto Legislativo 8/12 e indicado a ocupar 

uma vaga no Tribunal de Contas decorrente 

da aposentadoria do Conselheiro Cláudio 

Ferraz de Alvarenga. Ele tomou posse na Cor-

te de Contas em 18 de dezembro.

contas municipais – de forma quadrimestral 
– será um dos pilares da gestão. Em 2017, 
o TCE aumentará substancialmente a quan-
tidade de Prefeituras que passarão a receber 
acompanhamento simultâneo. O Tribunal 
ampliará também o acompanhamento da 
execução dos contratos ajustados pelo poder 
público, com o aprimoramento da Auditoria 
Eletrônica de São Paulo (Audesp).

O TCE intensificará as fiscalizações orde-
nadas realizadas pelas equipes de fiscais no 
interior, região metropolitana e órgãos insta-
lados na capital. Priorizará ainda o uso da Tec-
nologia da Informação e ferramentas de Co-
municação, a fim de difundir e dar publicidade 
ao trabalho e imagem da Corte de Contas.

Em relação ao Terceiro Setor, o Presidente 
destacou que dedicará uma atenção especial 
aos ‘recursos transferidos, com análise por 
meio de seletividade e de acompanhamento’.  

Além de fiscalizar os entes que trabalham 
com recursos públicos, o TCE dará publicida-
de às novas orientações para o setor que se 
encontram dispostas no Manual de Orienta-
ção do Terceiro Setor, publicação editada pelo 
Tribunal de Contas.

Idealizador do Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM) – indicador conce-
bido pelo TCE que foi adotado pelas Cortes 
de Contas de todo o Brasil –, Sidney Beral-
do disse que pretende ampliar a ação para 
a esfera estadual. Ele pretende propor a 
idealização do Índice, que aferirá os gastos 
e a qualidade dos investimentos promovidos 
pelos órgãos e entidades do Estado.

O Presidente ressaltou que investirá no 
aperfeiçoamento e capacitação do quadro 
pessoal da Corte de Contas e na orientação 
dos jurisdicionados com a realização de even-
tos a serem desenvolvidos pela Escola Pau-
lista de Contas Públicas (EPCP) em conjunto 
com os setores e departamentos do órgão.

O Presidente ainda realçou que dará con-
tinuidade ao espólio entregue pelas gestões 
anteriores do TCE, visando aprimorar o con-
trole do uso dos recursos públicos e propor-
cionar a boa aplicação em setores essenciais 
e estratégicos. “Teremos austeridade e con-
trole com as nossas próprias despesas. Isso 
é o que nos dá autoridade moral junto aos 
nossos jurisdicionados para apontar desacer-
tos e aplicar eventuais punições”, finalizou.

PERFIL
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NOTÍCIAS

E d u c a ç ã o
Semear

Idealizado pelo Tribunal de Contas paulista, o projeto “Semear Educação”,  foi criado para debater experiências 
transformadoras que ajudaram a melhorar o ensino em várias cidades do país. A iniciativa, em parceria com a 
Fundação Lemann, Fundação Brava, Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo) e o 
Governo do Estado, pretende estimular o intercâmbio de projetos inovadores entre as administrações.
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NOTÍCIAS

Gestores debatem projetos 
inovadores em Educação

Evento reuniu mais de 900 participantes no Palácio dos Bandeirantes 
e contou com a presença do Governador Geraldo Alckmin

SEMEAR EDUCAÇÃO

Reunidos no Palácio dos Bandeirantes, representantes do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, do governo paulista e da socie-
dade civil afirmaram, durante evento promovido pelo TCESP sobre 
educação, que a união de esforços é a melhor forma de implementar 
melhorias no ensino.

“Todos nós conhecemos a complexidade da educação. Por isso, 
precisamos do envolvimento de todos. A integração fará com que su-
peremos esse momento de crise”, declarou o presidente do Tribunal 
de Contas de São Paulo, Sidney Beraldo, durante a abertura do semi-
nário “Semear Educação”.

“Precisamos estar mais próximos da sociedade civil organizada, 
que pode nos trazer bons exemplos com mais agilidade”, completou 
o governador Geraldo Alckmin.

Organizado em parceria com a Fundação Lemann, Fundação Bra-
va, Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) 
e o governo paulista, o encontro foi criado para estimular o intercâm-

O evento, realizado no auditório do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, contou com a presença de mais de 900 participantes - Prefeitos, Vereadores, Lideranças políticas e agentes públicos

bio de experiências educacionais transformadoras entre as adminis-
trações municipais. Mais de 900 pessoas, entre prefeitos, secretários 
da Educação e gestores participaram da reunião.

O Presidente do TCE também apresentou dados sobre a eficiência 
dos gastos públicos. Levantamento feito pelo Tribunal mostra que mu-
nicípios que investem muito em educação nem sempre conseguem 
bons resultados. “Por isso temos que fazer o serviço público avançar 
na efetividade e na eficiência. Queremos ver, de fato, o impacto desses 
recursos”, explicou Beraldo.

Ainda participaram do seminário o Presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp), Deputado Cauê Macris;  o Se-
cretário  de Estado da Educação, José Renato Nalini; o Secretário 
da Educação da capital, Alexandre Schneider; o Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Desembarga-
dor Mário Devienne Ferraz e a Gerente-Executiva da Fundação 
Brava, Miriam Ascenso.  
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Discutindo práticas que 
podem transformar o ensino
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NOTÍCIAS

 Estudioso compartilha experiência 
sobre Base Curricular

Pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, 
e um dos mais importantes estudiosos de educação do mundo, o 
professor David Plank disse, durante seminário organizado pelo 

Pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, professor 
David Plank disse que padrão curricular único elevaria o nível da Educação

BASE CURRICULAR

Tribunal de Contas do Estado, que as escolas devem ser atuantes 
no processo de implementação da Base Curricular no país.

Plank contou aos presentes que em 2010, durante o governo 
de Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, lideranças 
políticas e centrais sindicais apoiaram a proposta de um padrão 
curricular único porque a medida elevaria o nível da educação.

“Mas essas medidas, além do envolvimento dos Governos Fe-
deral e Estadual, dependem do processo de administração local”, 
ressaltou o pesquisador, destacando que também é preciso incen-
tivar toda a comunidade docente a debater o assunto.

A chamada Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem sen-
do discutida há três anos no Brasil. A iniciativa abrange alunos 
de escolas públicas e particulares, do ensino básico ao médio. 
A mudança, que pretende definir as bases da educação no país, 
afetará mais de 40 milhões de estudantes brasileiros. 

Secretário aposta 
em diálogo para 
melhorar ensino

Responsável por administrar a maior rede de ensino municipal 
do país, o Secretário de Educação da capital, Alexandre Schneider, 
afirmou, durante o seminário Semear, que os momentos de turbu-
lência exigem uma eficiência ainda maior do poder público.

Assim como outras autoridades presentes no evento, Schnei-
der destacou a importância da união de esforços entre o poder 
público e a sociedade para a superação de problemas e o enca-
minhamento de soluções. 

Segundo ele, atrair a comunidade para o debate de políticas 
educacionais é um dos grandes objetivos de sua administração 
à frente da pasta.

 “Em períodos como estes, temos que discutir e analisar o 
que pode ser cortado e trabalhar sempre com transparência e 
diálogo com equipes técnicas, professores e a sociedade, para 
juntos resolvermos essa situação de crise e proporcionar melho-
rias na qualidade do ensino”, declarou.

Professor David Plank compartilhou experiências sobre implantação da base curricular no exterior

Secretário de Educação da capital, Alexandre Schneider, defendeu união de esforços para superar problemas
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NOTÍCIAS

IEGM vai ser 
usado pelas 
Nações Unidas

Elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo para avaliar a eficiência das administrações 
municipais, o IEGM possui vários pontos de convergência 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
utilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
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NOTÍCIAS

TCESP e ONU assinam parceria 
para agenda sustentável 

Acordo prevê o uso do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)
como ferramenta de medição do avanço das políticas locais

EFETIVIDADE

Acordo foi firmado, no dia 23 de junho, no auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na sede do Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fecharam uma 
parceria para orientar Prefeituras e órgãos públicos paulistas no 
planejamento e implementação dos chamados Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS). No documento, lideranças mundiais 
se comprometeram a promover o desenvolvimento econômico com 
inclusão social e sustentabilidade ambiental.

O acordo, firmado durante seminário ocorrido no dia 23 de 
junho na sede do TCE, prevê a capacitação de dirigentes, o apri-
moramento na coleta de dados e a troca de experiências que 
promovam os ideais propostos pela ONU. 

Também foi definido que o IEGM (Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal), indicador criado pelo Tribunal de Contas para 
medir a eficiência das políticas públicas das prefeituras, será usa-
do como uma das ferramentas da ONU para atestar o avanço na 
implantação dos objetivos. 

“Com esse esforço conjunto queremos beneficiar a popula-
ção. O povo tem que estar sempre em primeiro lugar”, declarou 
o presidente do Tribunal de Contas, Sidney Beraldo. “Mas, en-
tre estabelecer metas e implementá-las, muitas vezes há uma 
distância enorme. E, com essas ações combinadas, vamos fazer 
acontecer”, completou. 
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NOTÍCIAS

TCE e ONU orientarão prefeituras 
 e órgãos no planejamento e 

implementação dos ODS
Acordo prevê o uso do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)

como ferramenta de medição do avanço das políticas locais

Coordenadora do PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento), Maristela Mar-
ques Baioni, destacou a importância do papel da 
Corte de Contas nesse processo. 

“Os órgãos de controle não vão só acompanhar 
os ODS´s. Eles têm um olhar diferenciado sobre a efi-
cácia das políticas públicas. Vamos desenhar estra-
tégias para acelerar a implantação desse plano no 
campo local. E, para isso, o papel do TCE é essencial.”

O IEGM examina a qualidade das políticas públi-
cas em 7 diferentes áreas (educação, saúde, plane-
jamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção aos 
cidadãos e tecnologia da informação). 

“O Tribunal de Contas de São Paulo vem cons-
truindo um conjunto de ações inovadoras, para 
verificar a qualidade das administrações. Isso é o 
que a sociedade mais deseja”, disse o Presidente 
do TCESP, Sidney Beraldo. 

Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nove estão diretamente contemplados no IEGM; indicador será usado pela Organização das Nações Unidas para medir ODS´s

PLANEJAMENTO
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NOTÍCIAS

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), elaborado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para avaliar a efici-
ência das administrações municipais, possui vários pontos de con-
vergência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Dos 17 ODS’s, nove estão diretamente contemplados no IEGM. 
Outros assuntos relacionados à temática da ONU aparecem em 
31 quesitos examinados pelo Tribunal paulista. Por isso, a partir de 
agora, o indicador será usado pela Organização das Nações Unidas 

IEGM e ODS
também como um instrumento para medir o avanço na implemen-
tação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

As 17 metas globais estabelecidas para isso incluem desde 
questões relacionadas a direitos básicos (educação, saúde, redu-
ção da desigualdade e trabalho digno) até medidas consideradas 
emergenciais para a preservação da natureza (industrialização 
sustentável e preservação da biodiversidade). Os ODS fazem parte 
de uma agenda aprovada, em 2015, por 193 países. 

Fonte: Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD)
www.br.undp.org

SUSTENTABILIDADE
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TCESP sedia reunião com integrantes 
da Rede Nacional de Indicadores

Membros de 24 Tribunais de Contas de todo o Brasil estive-
ram reunidos no dia 3 de abril, das 14h00 às 18h00, no auditó-
rio nobre do Tribunal de Contas, para participarem da primeira 
reunião técnica de 2017 da Rede Nacional de Indicadores (Indi-
con) – órgão criado em 2016 e que representa as Cortes com a 
meta de implantar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM) em toda a Federação.

O encontro foi direcionado, principalmente, aos servidores que 
integram as equipes técnicas responsáveis pelo Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal nas Cortes de Contas. O propósito 
foi compartilhar as experiências com o indicador nos estados e 
debater, a partir do histórico de criação e apresentação do IEGM, 

o alinhamento sobre a consolidação dos dados e cronogramas.
Em sua palavra, o Presidente do TCE reafirmou que o propósito 

do indicador é se firmar como um instrumento para o aperfeiço-
amento da atividade de controle externo dos recursos públicos e 
funcionar como um balizador na avaliação de prioridades e do 
planejamento das administrações municipais.

O Presidente do IRB, por sua vez, enalteceu o trabalho da Corte 
paulista na concepção do indicador e disse que, para a composição 
do IEGM na versão nacional, os Tribunais de Contas contam com 
apoio de técnicos do setor acadêmico, bem como da Organização 
das Nações Unidas (ONU), por meio do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD).

Participaram da mesa de abertura dos trabalhos o Presidente do TCESP, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; o Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e Conselheiro do Tribunal de TCE-MG, Sebastião 
Helvécio, a  Vice-Presidente de Relações Institucionais do IRB, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, e o Secretário-Diretor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi

Encontro foi direcionado aos servidores que integram as equipes técnicas responsáveis 
pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal nas Cortes de Contas

REDE INDICON

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

Presidente do Comitê de Tecnologia (CTI) do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) e Vice-Presidente de Relações Institucio-
nais do Instituto Rui Barbosa (IRB), a Conselheira Cristiana de Castro 
Moraes participou, na sexta-feira (20/1), às 17h00, de uma audiência, 
por videoconferência, para tratar sobre a concepção, implantação e da-
dos referentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM).

Com a presença de técnicos e Diretores do Departamento de 
Tecnologia da Informação (DTI) e da Divisão de Auditoria Eletrô-
nica (Audesp), a videoconferência contou com a participação de  
organizadores e pré-selecionados que participaram, em abril, em 

Videoconferência expõe IEGM para 
equipes de competição internacional

Reunião contou com a participação de organizadores da HackBrasil e membros
dos times selecionados para participar da competição internacional

Participaram da videoconferência, ao lado da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, o Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação,
 Rodney Idankas e os técnicos Andrey Fernando Ribeiro da Silva (DTI) e Márcia Harumi Hirata (Audesp)

COMITÊ DE TECNOLOGIA

Boston, do ‘Brazil Conference at Harvard & MIT’ – evento que dis-
cutiu, dentre outros, os rumos e ações para promover a melhoria 
da administração pública. 

O tema tratado durante a reunião foi a concepção e adoção 
do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – indica-
dor concebido em 2014 pela Corte de Contas paulista e que 
foi adaptado e assimilado pelos Tribunais de Contas de todo o 
Brasil para a consolidação do IEGM Brasil (IEGMBr).

As atividades contaram com o apoio institucional do Instituto 
Rui Barbosa (IRB).
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Com a meta de compartilhar experiências comuns sobre o 
processo de implantação do Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal (IEGM) em toda a Federação, representantes de Tribu-
nais de Contas debateram o propósito do indicador, suas etapas 
de implantação  –  desde sua confecção e adoção de quesitos 
até a sua validação no ano de 2015.

Na reunião, o Presidente do IRB, Sebastião Helvécio apresen-
tou o exemplar do anuário do IEGM Brasil 2016, com os dados 

As discussões técnicas foram coordenadas pelo Diretor da Divisão de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo, Marcos Portella Miguel; pela Agente de Fiscalização 
e Coordenadora  da equipe do IEGM-TCESP, Márcia Harumi Hirata, e pelo Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação, Rodney José Idankas

Técnicos discutem implantação 
do IEGM em nível nacional
Na reunião, foram apresentados os resultados do IEGMBr e o diagnóstico 

da gestão durante o exercício de 2015, que alcançou 4.037 municípios

IEGM BRASIL

consolidados e o diagnóstico completo da gestão municipal do 
país durante o exercício de 2015 que chegou a alcançar 4.037 
municípios da Federação. 

Os dados da primeira edição do IEGM nacional foram dispo-
nibilizados para acesso público em um Infosite que traz o levan-
tamento do indicador de todos os Estados. 

As informações podem ser consultadas por meio do endereço 
http://iegm.irbcontas.org.br.

NOTÍCIAS
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ACESSE 
O INFOSITE

O IEGM é o índice de desempenho da Corte de Contas paulista, composto 
por 7 (sete) índices setoriais, consolidados em um único índice por meio de 
um modelo matemático que, com foco na análise da infraestrutura e dos 
processos dos entes municipais, busca avaliar a efetividade das políticas e 
atividades públicas desenvolvidas pelos seus gestores. O indicador – inédito 
entre os Tribunais de Contas –, busca avaliar, ao longo do tempo, se a visão 
e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva 
e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação 
fiscalizatória exercida pelo controle externo.

Os 7 índices temáticos:

. Educação

. Saúde

. Planejamento

. Gestão Fiscal

. Meio Ambiente

. Proteção dos Cidadãos

. Governança de Tecnologia
da Informação
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FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO
NOTÍCIAS

TCESP vistoria mais de 
200 Hospitais, UPA´s e UBS’s

O Tribunal de Contas realizou no dia 30 de março, em todo o 
território estadual, uma ‘fiscalização-surpresa’ – onde os agentes 
saíram a campo para inspecionar os entes da área de saúde – hos-
pitais, ambulatórios e unidades básicas.

No total, foram mais de 200 entes fiscalizados em 171 municí-
pios – distribuídos nas 20 regiões administrativas jurisdicionadas. 
O objetivo foi verificar as condições dos serviços oferecidos à po-
pulação nos Hospitais municipais, Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPA´s) e Unidades Básicas de Saúde (UBS´s).

A ação detectou algumas impropriedades e irregularidades 
nos locais visitados, a exemplo de camas quebradas, más condi-
ções estruturais, equipamentos defeituosos e em desuso, regis-
tros de presença preenchidos de forma inadequada, estoque de 
medicamentos em locais impróprios e banheiros sem adaptação.

Das ações, foram elaborados relatórios consolidados, cons-
tando dados segmentados e regionalizados, que foram encami-
nhado para os conselheiros relatores de processos ligados às 
entidades fiscalizadas.

Acesse a íntegra do relatório:  https://goo.gl/SRYS82

O R D E N A DA
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O R D E N A DA

Fiscais identificam irregularidades 
em Programa Saúde da Família

No dia 30 de maio, o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP), realizou uma ação em 244 unidades de saúde 
do Estado, de 210 municípios do interior e da região metro-
politana, que revelou deficiências nos grupos criados para o 
atendimento básico às famílias.  

Quase 25% dos médicos não cumprem ou cumprem apenas 
parcialmente a escala de trabalho. Uma parcela de 55 médicos, de 
um total de 399, não estavam no local no momento da checagem. 

Acesse a íntegra do relatório:  https://goo.gl/PTJcTz

Durante as visitas, os fiscais também encontraram equipa-
mentos novos e sem uso, consultórios com infiltrações, paredes 
mofadas, objetos enferrujados, remédios armazenados de maneira 
inadequada e pontos assinados com dias de antecedência. 

Algumas unidades não dispunham de aparelhos básicos como 
cilindros de oxigênio, nebulizadores e caixas para a visualização 
de radiografias. Contrariando a lei, mais de 60% dos ambulatórios 
não tinham farmacêuticos. 
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Fiscalização aponta desperdício 
de dinheiro em frotas oficiais

Fiscalizações realizadas pelo TCE em 206 entidades municipais 
e 42 estaduais apontaram que 65% dos órgãos públicos vistoria-
dos mantêm veículos sucateados. 

Foram inspecionados veículos utilizados por Prefeituras, Câ-
maras Municipais, Secretarias Estaduais, Unidades do Corpo de 
Bombeiros e viaturas de uso do policiamento de trânsito.

Entre as entidades visitadas que possuem registro atualizado 
sobre as condições das frotas, quase 40% têm carros sem uso, à 

NOTÍCIAS

espera de conserto. Mais de 10% desses órgãos ainda possuem 
meios de transporte com documentação irregular. 

Em quase metade dos pátios e garagens checados, os agentes 
constataram a existência de pontos que possibilitam a dissemina-
ção de doenças (pneus e sucatas abandonados, muitos com água 
parada). Outra constatação é de que muitos departamentos não 
controlam o consumo de combustível dos carros e o acesso de 
pessoas às garagens e não possuem sistema de segurança.

FISCALIZAÇÃO

Quase 40%  das entidades visitadas têm carros sem uso e à espera de conserto

Acesse a íntegra do relatório:  https://goo.gl/UfxLos
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NOTÍCIAS

Fiscalização-ordenada realizada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo em almoxarifados de 234 órgãos pú-
blicos mostra negligência em relação aos produtos armaze-
nados. Mais de 90% dos prédios não tinham Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros, o que contraria a lei. Quase 20% 
deles também não apresentavam condições apropriadas de 
estocagem. Em algumas cidades, ainda foram encontrados 
alimentos amontoados no chão e remédios guardados em 
instalações inadequadas.

A vistoria, que aconteceu no final de junho, foi feita em 
29 órgãos estaduais (secretarias, empresas, fundações e au-

TCE mostra negligência em 
almoxarifados e prédios públicos

Fiscalização foi feita em 191 cidades paulistas, abrangeu 29 órgãos estaduais 
(secretarias, empresas, fundações e autarquias) e 205 municipais

FISCALIZAÇÃO

Acesse a íntegra do relatório:  https://goo.gl/XBhVPp

tarquias) e 205 municipais (prefeituras, na grande maioria dos 
casos) de 191 cidades paulistas.

Os técnicos do Tribunal localizaram edifícios com telhados 
danificados (17,24%), sem extintores de incêndio (25,43%), 
com fiação elétrica aparente (44,83%) e materiais expostos à 
chuva (29,74%) e infiltrações (39,22%).

Mais da metade dos pontos de armazenagem ainda estava 
sem dedetização e desratização dentro dos prazos recomenda-
dos pelos órgãos competentes. Também foi constatada a ausên-
cia de segurança e de controle apropriados, o que pode ocasio-
nar desvios e desperdício de recursos públicos.
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NOTÍCIAS

Conselheiro Renato Martins Costa 
coordena Gestão Estratégica

Vice-Presidente da Mesa Diretora do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP), o Conselheiro Renato Martins 
Costa coordenará, em 2017, os trabalhos à frente do Comitê de 
Gestão Estratégica – responsável por estabelecer as diretrizes, 
definir portfólio de projetos e acompanhar as ações estratégi-
cas em andamento na Corte de Contas paulista. O órgão tem a 
função de propor e desenvolver ações que estejam em conso-

Comitê estabeleceu como objetivos centrais da área-fim a ampliação da auditoria de 
resultados e da concomitância na fiscalização, a seletividade e agilização dos processos 

e a promoção de ações que  favoreçam a transparência e a comunicação

GESTÃO ESTRATÉGICA

nância com a missão institucional da Corte de Contas paulista 
de ‘fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos re-
cursos públicos em benefício da sociedade’.

O Comitê ainda é responsável por fomentar e acompanhar 
os projetos que contribuam para o desenvolvimento efetivo de 
ações voltadas à Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e 
aprimoramento dos processos internos.  

Vice-Presidente da Corte de Contas paulista, o Conselheiro Renato Martins Costa coordenará as atividades do Comitê durante o exercício de 2017
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NOTÍCIAS

TCE pretende fiscalizar 100% das 
Prefeituras de forma concomitante

FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE

Alinhado com as diretrizes definidas pelo planejamento es-
tratégico para o período de 2016-2020, o Tribunal de Contas tem 
como objetivo fiscalizar, de forma concomitante, todas as contas 
das Prefeituras paulistas. A meta é incluir, até 2020, todos os 644 
municípios jurisdicionados no novo modelo de fiscalização. 

A concomitância na fiscalização tem como principal benefício a 
correção de rumos na administração ao longo do exercício e, como 
efeito direto, a melhoria das políticas públicas executadas nos muni-
cípios paulistas. A concomitância nas ações prevê que as equipes de 
fiscalização analisem ‘in loco’, ao menos três vezes ao ano, os atos 
de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ano corrente.

A meta do Tribunal é incluir, até 2020, todos os 644 
municípios jurisdicionados no novo modelo de fiscalização

A metodologia tem como objetivo contribuir para a efetivi-
dade da aplicação do dinheiro público. O trabalho é norteado a 
partir dos dados captados pela Auditoria Eletrônica de Órgãos 
Públicos de São Paulo (Audesp).

Implementado no ano de 2014, o Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo passou a fiscalizar 56 municípios. No ano 
seguinte, em 2015, a Corte de Contas ampliou as ações para 
133 Prefeituras paulistas. 

Em 2016, foram 204 municípios que passaram a receber – 
mais de uma vez ao ano – a visita dos agentes de fiscalização. 
Em 2017 serão 324 cidades selecionadas.

A concomitância nas ações prevê que as equipes de fiscalização analisem ‘in loco’, ao menos três vezes ao ano. Em 2017, foram selecionados 324 municípios
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NOTÍCIAS

Como parte do processo de análise das contas do Governa-
dor, relativas ao exercício de 2016, o TCESP realizou nove Audi-
torias Operacionais (AOPs) em programas e ações desenvolvidas 
pelo Estado. A relatoria foi de responsabilidade do Conselheiro 
Antonio Roque Citadini.

O resultado das fiscalizações promovidas por meio da equipe 
da Diretoria de Contas do Governador (DCG) faz parte da íntegra 
do processo de prestação de contas que foi apreciado no dia 21 
de junho. “As informações trazidas pela fiscalização indicaram o 
comportamento a adotar para o conjunto do relatório e análise 
final que fez no processo de contas anuais do Governo”, destacou 
o Conselheiro Roque Citadini. 

Os programas fiscalizados foram Habitação Sustentável e Re-
cuperação Ambiental na Serra do Mar e Litoral Paulista; Solução de 
Consciência Situacional - DAS ‘DETECTA’; Sistema Prisional do Esta-
do Paulista; Gestão de Recursos Hídricos (Outorgas e Cobranças); 
Atuação Estadual na Prevenção e Controle das Arboviroses (den-
gue, zika e chikungunya); A Educação Especial no Ensino Regular 
Estadual; Condições Oferecidas nas Unidades Escolares Estaduais: 
quadro docente, estrutura, normas de segurança contra incêndio 
e prestação de serviços de limpeza; Fornecimento de Alimentação 
Escolar aos Alunos da Educação Básica e Atuação da Secretaria do 
Meio Ambiente (SMA) e da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB) na Gestão do Tema Resíduos Sólidos. 

Fiscalizações realizadas pela equipe da Diretoria de Contas do Governador 
integra o processo de prestação de contas de 2016 do Estado de SP.

AUDITORIAS OPERACIONAIS

Auditoria 
verifica nove 
programas 
e ações do 
Governo do 
Estado

“O relatório permitiu ao Governo agir de tal forma que as áreas responsáveis possam adotar providências com vistas a eliminar as falhas e corrigir ações futuras”, considerou o Conselheiro Roque Citadini
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 No sentido de fortalecer as ações e mecanismos de fiscali-
zação dos órgãos de controle externo, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) assinou, em 26 de janeiro, um ter-
mo de cooperação técnica, objetivando o intercâmbio de infor-
mações entre as instituições e o estabelecimento de cooperação 
na área de fiscalização dos órgãos públicos.

Com vigência de 60 meses, o convênio prevê o intercâmbio de 
experiências e informações constantes nos bancos de dados dos 
órgãos, visando o aperfeiçoamento da atuação de ambas institui-
ções no cumprimento de suas funções e competências. 

Pelo firmado, o Tribunal de Contas irá franquear o acesso ple-
no às informações constantes nos sistemas de Auditoria Eletrôni-

ca de Órgãos Públicos (Audesp), Processo Eletrônico (e-TCESP), 
Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão (Sis-
CAA), bem como à relação de apenados – que disponibiliza a lis-
ta de entidades proibidas de novos recebimentos e responsáveis 
por contas julgadas irregulares.

Por outro lado, à Procuradoria da República no Estado ca-
berá contribuir com o acesso ao Sistema de Processamento de 
Informações Bancárias (SIMBA), que permite a sistematização 
de dados bancários, e promover o pronto atendimento de even-
tuais solicitações do Tribunal de Contas, para fins de conheci-
mento e acompanhamento das apurações levadas a termo pelo 
Ministério Público Federal (MPF).

TCE e MPF firmam convênio 
de cooperação técnica

Convênio prevê o intercâmbio de experiências e informações  
constantes nos bancos de dados de ambas instituições

PARCERIA

Procurador-Chefe do Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, Thiago Lacerda,  e Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho durante a assinatura do convênio
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Presidentes de 27 Tribunais de Contas de todo o país se reu-
niram na segunda-feira (8/5), às 9h00, na sede do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP), para discutir a proposta 
que visa criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.

A reunião, que foi solicitada pelo Presidente do Tribunal de 
Contas do Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Conselheiro Waldir 
Neves, foi aberta pelo Presidente do TCE paulista, Conselheiro 
Sidney Estanislau Beraldo, que deu as boas-vindas aos presen-
tes e também falou da importância da união de esforços e do 
compartilhamento de informações entre todos os Tribunais de 
Contas do Brasil.

Presidentes dos TC´s de todo o 
país se reúnem em São Paulo

Durante os debates, foi discutida a instituição do 
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas

ARTICULAÇÃO

Os debates contaram com a participação do Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselheiro Valdecir Pascoal (TCE-PE); do Presidente do Instituto Rui 
Barbosa (IRB), Conselheiro Sebastião Helvécio (TCE-MG) e do Presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Conselheiro Thiers Montebello (TCM-RJ)

NOTÍCIAS

A pauta girou em torno dos principais objetivos do colegiado 
dos Presidentes e tratou sobre o controle da atuação administrati-
va e financeira dos Tribunais de Contas, do cumprimento dos deve-
res funcionais de seus membros, além de assegurar a redução das 
assimetrias na interpretação de normas e uma maior efetividade 
do sistema de controle externo.

Ao final dos debates, os Presidentes das Cortes também discuti-
ram a proposta elaborada pela Associação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil (Atricon), que institui o Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas, órgão que terá o intuito de trazer melhorias 
e também aperfeiçoar as atividades nas Cortes de Contas.
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NOTÍCIAS

 O aplicativo ‘Fiscalize com o TCESP’ já atin-
giu mais de 2.800 downloads efetuados desde 
seu lançamento, em julho de 2016. Os dados são 
do Departamento de Tecnologia da Informação 
(DTI), que mensurou o total de instalações em 2 
(duas) lojas on-line de distribuição de aplicativos.

Segundo o Diretor de Sistemas do DTI, Fá-
bio Correa Xavier, na loja ‘Google Play’ foram 
registrados 1.431 downloads. Já na ‘App Store’ 
o número chegou a 1.396 instalações. 

Compatível com os sistemas operacionais 
‘Android’ e ‘IOS’, a plataforma tem o objetivo 
de proporcionar aos usuários a possibilidade 
de avaliar os serviços públicos de setores liga-
dos à Saúde, Educação, Segurança, Infraestru-
tura, entre outros.

 Concebido com o propósito de aproximar o 
cidadão à Corte de Contas Paulista, o aplicativo 
é gratuito e está disponível para download no 
Google Play e também na App Store.

Aplicativo ‘Fiscalize com o TCESP’ 
ultrapassa 3 mil downloads
 Concebido com o propósito de aproximar o cidadão à Corte de 
Contas, o aplicativo é gratuito e está disponível para download

TECNOLOGIA
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Ao participar da abertura das atividades do 61º Congresso 
Estadual de Munícipios, no dia 24 de abril, em Campos do 
Jordão, o Presidente do TCE, Conselheiro Sidney Estanislau 
Beraldo, defendeu que os administradores municipais estejam 
atentos ao planejamento de sua gestão e à qualidade dos 
serviços públicos oferecidos. 

O Conselheiro-Presidente, ao se dirigir a um público de 
mais de 300 participantes , falou sobre o cenário político pau-
lista e citou a renovação nas prefeituras, que alcançou 72% nas 
eleições municipais. “Isso é um recado. Temos que fazer uma 
reflexão e agir diferente. Na escassez de recursos, precisamos 
fazer mais com menos. Isso é eficiência”, afirmou.

Estiveram presentes o Presidente da Associação Paulista de Municípios, Carlos Cruz, o Prefeito de Campos do Jordão, Frederico ‘Fred’ Guidoni, 
o Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Deputado Estadual Cauê Macris, e o Secretário de Estado da Saúde, David Uip

Presidente defende efetividade 
na administração pública

Em Campos do Jordão, Tribunal de Contas participou das  
atividades do 61º Congresso Estadual de Municípios

CONGRESSO DE MUNICÍPIOS

NOTÍCIASNOTÍCIAS
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Realizado há 21 anos pelo 
TCESP, evento tem como meta 
orientar os gestores sobre as 
boas práticas administrativas 

a serem tomadas pelos 
prefeitos, vereadores, 

servidores e agentes públicos.

Ao completar 21 anos de realização, o Ciclo 
de Debates do TCE já reuniu mais de 3 mil 
pessoas. Os encontros de 2017 - um total de 
11 - percorrerão  todo o Estado e acontecem 
em cidades que sediam Unidades Regionais 
do TCE no interior e no município de Suzano 
e na região metropolitana de São Paulo.
“Nós, do Tribunal de Contas, queremos con-
tribuir e compartilhar. Nossos agentes não 
são cães de caça, mas cães-guia, para traba-
lhar em parceria com os gestores”, ressalta o 
Presidente do TCE, Sidney Beraldo.

ENCONTROS

ACESSE O 
INFOSITE
Para acessar o infosite do Ciclo de 
Debates basta posicionar seu leitor 
de QRCode sobre a imagem acima ou 
acessar o link www.tce.sp.gov.br/ciclo.
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Ao completar 21 anos de realização, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) realizará 11 encontros com agentes 
políticos e dirigentes municipais.  

As atividades têm como propósito principal orientar os ges-
tores públicos sobre temas relevantes afetos às áreas de planeja-
mento, terceiro setor, controle interno e transparência nos entes 
jurisdicionados. Os encontros tiveram início no dia 22 de março, 

em Santos, região da Baixada Santista, e seguirão até o dia 5 de 
outubro de 2017, com encerramento em Presidente Prudente.

Voltados a um público de Prefeitos, Vereadores, Secretários 
Municipais, gestores e lideranças políticas, os encontros são orga-
nizados pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e Departamentos de 
Supervisão da Fiscalização (DSF´s), com apoio logístico da Escola 
Paulista de Contas Públicas (EPCP).

Os debates técnicos, que ocorrem durante os encontros programados para o 21º  Ciclo de Debates, têm como meta orientar os gestores sobre as boas práticas 
administrativas a serem tomadas pelos Prefeitos, vereadores e ordenadores de despesas

NOTÍCIASNOTÍCIAS

Ciclo de Debates: TCE realiza 
11 encontros em 2017
Debates e palestras trazem como temas centrais Planejamento, 

Terceiro Setor, Controle Interno e Transparência 

CALENDÁRIO
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NOTÍCIAS

Painéis temáticos orientam 
gestores sobre planejamento

Os painéis temáticos escolhidos para 
esta edição serão apresentados por téc-
nicos e especialistas da Corte de Contas 
e terão como discussão central questões 
ligadas ao Planejamento, Terceiro Setor, 
Transparência e Acesso à Informação e 
Controle Interno.

Coordenadas pelo Secretário-Diretor 
Geral do TCE, Sérgio Ciqueira Rossi, as 

exposições têm como propósito fornecer 
esclarecimentos aos participantes sobre 
legislações específicas, competências e 
ações da Corte junto aos jurisdicionados.

O Secretário-Diretor apresentará o 
tema Planejamento, no qual discorre so-
bre a elaboração de peças orçamentárias 
– Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 

(LOA) – e ainda sobre a utilização e correta 
prestação de contas dos recursos públicos.

Diretoras da 1ª e 10ª Diretorias de Fisca-
lização, com sede na capital, Sônia Regina 
Rocco e Ednéia de Fátima Marques apre-
sentam temas ligados ao Terceiro Setor. 

Já o Diretor-Técnico da Secretaria-Direto-
ria Geral (SDG), Paulo Massaru Sugiura, dis-
corre sobre Controle Interno e Transparência.

O Ciclo de Debates, que conta 
com a presença do Presidente 
do TCE, Conselheiro Sidney 
Estanislau Beraldo, diretores e 
equipe técnica, será realizado 
na região metropolitana e em 
dez municípios que sediam 
Unidades Regionais

ORIENTAÇÃO
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Representado pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes, o Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) prestigiou, no dia 
20 de março, às 9h00, a abertura da exposição ‘A História da OAB-SP 
pelo Olhar do Jornal do Advogado – Manchetes Históricas’, organiza-
da pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo (OAB-SP).

Dentre as autoridades presentes estiveram o Presidente da 
OAB-SP, Marcos da Costa; o Secretário-Geral da OAB Nacional, 
Felipe Sarmento Cordeiro; o Presidente do Instituto dos Advo-

gados de São Paulo (IASP), José Horácio Rezende Ribeiro; o Pre-
sidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo 
(TJMSP), Silvio Hiroshi Oyama, e o Tesoureiro da Caixa de Assis-
tência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Jorge Eluf Neto.

Em comemoração aos 85 anos de existência da instituição, 
a mostra reuniu 45 capas escolhidas, entre as mais de 400 (qua-
trocentas) publicadas ao longo de 42 anos da publicação desde 
sua criação no ano de 1974.

Conselheira prestigia mostra 
histórica na OAB-SP

O evento contou com a presença de juízes, procuradores, advogados 
e acadêmicos representantes das três esferas do poder.

OAB-SP

NOTÍCIAS

Conselheira Cristiana de Castro Moraes representou o TCE na solenidade em comemoração aos 85  anos de existência da instituição

NOTÍCIAS
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Levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo  (TCESP) mostra que, desde 2012, 97% 
dos pedidos de dados feitos à Corte com base na Lei de 
Acesso à Informação (LAI) foram atendidos. As negativas 
ocorreram apenas nos casos de processos ainda em anda-
mento ou por questão de inviabilidade técnica.

 A LAI, que regulamenta o direito constitucional 
de qualquer cidadão requisitar e receber informações 
de órgãos públicos, entrou em vigor em 16 de maio de 
2012. As solicitações são feitas por meio do Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) de cada entidade e devem 
ser respondidas no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis 
por mais 10 (dez). 

No tribunal, os questionamentos vêm sendo resol-
vidos em menos de 6 (seis) dias. Além do SIC, o TCESP 
dispõe ainda de uma Ouvidoria que presta atendimento 
durante visitas e também por e-mail, WhatsApp e pelo 
telefone 0800.8007575.

Segundo o Presidente, a discussão sobre a LAI vem 
em um momento oportuno. “Precisamos, cada vez mais, 
estabelecer um diálogo com os setores da sociedade para 
que tenhamos instituições fortes e bem preparadas”, dis-
se ele. “E a nós, como órgão de controle, cabe não só 
garantir que a legislação seja cumprida, mas também 
transformar os nossos dados em algo amigável e de fácil 
compreensão”, completou. 

TCESP cumpre 
prazos da Lei 
de Acesso à 
Informação

No Tribunal de 
Contas paulista, os 
questionamentos 
vêm sendo resolvidos 
em menos de 6 
(seis) dias; Prazo 
estabelecido pela 
legislação federal é 
de 20 (vinte) dias.

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

 A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP), com o objetivo de aproximar a sociedade e jurisdicio-
nados, atende a solicitações por meio de WhatsApp – multipla-
taforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para 
smartphones e tablets.

Desde março de 2016, o canal é utilizado para solicitar servi-
ços, comunicar irregularidades, pedir informações convenientes 
com a atuação do Tribunal de Contas e esclarecer dúvidas. 

O atendimento via WhatsApp busca promover mais celeridade 
e eficácia no atendimento aos usuários, facilitando o diálogo com 
os gestores e cidadãos. O número do aplicativo para contato com 
a Ouvidoria é o (11) 99508.7638 e funciona das 8h00 às 17h00. 

Além do WhatsApp, a Ouvidoria também atende pelo núme-
ro 0800.8007575 – implantado em setembro de 2016 – e pelo 
e-mail ouvidoria@tce.sp.gov.br. Mais informações podem ser ob-
tidas pelo site www.tce.sp.gov.br/ouvidoria.

TCE atende 
usuários pelo 
WhatsApp

Em funcionamento 
desde março de 
2016, atendimento 
ao público funciona 
das 8h00 às 17h00. 

Solicitar serviços, comunicar irregularidades, pedir informações convenientes com a atuação do Tribunal de Contas e esclarecimentos de dúvidas são algumas das principais demandas do serviço

TECNOLOGIA
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A Ouvidoria do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo realizou um total de 
2.927 atendimentos no primeiro trimestre 
de 2017, o que representa um aumento de 
135% em relação ao mesmo período do 
ano passado. Março foi o mês com maior 
número de consultas – 1.220 solicitações.

“Os chamados aumentam porque as 
pessoas vão tomando conhecimento do 
serviço. E isso é ótimo. Afinal, a Ouvidoria é 
o elo entre cidadão e a instituição”, diz Zil-
ter Bonates da Cunha, Ouvidor do Tribunal.

Relatório elaborado pelo órgão revelou 
ainda que, dos seis canais de relacionamen-
to disponibilizados pelo Tribunal, o Portal foi 
o que mais recebeu demandas – 1.877. 

O telefone 0800 aparece em segundo 
lugar, com 483 questionamentos. Logo em 
seguida, com 459 mensagens instantâneas 
e ligações, está o aplicativo WhatsApp. O 
e-mail, o Serviço de Informação ao Cidadão 
e os atendimentos presenciais somaram 
108 pedidos de informações. Do total de 
chamados, 44,5% partiram de servidores de 

órgãos fiscalizados, 36,4% de funcionários 
do TCESP e 19,04% de cidadãos.

Solicitações de esclarecimentos a res-
peito do Sistema de Auditoria Eletrônica 
do Estado de São Paulo (Audesp), Proces-
so Eletrônico (ETCESP) e Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal (indicador 
criado pelo Tribunal para medir a eficiên-
cia das gestões municipais) foram as mais 
recorrentes. Acompanhamento processu-
al, concurso público e licitações também 
aparecem entre as dúvidas.

O Tribunal oferece 6 (seis) canais de atendimento por meio da Ouvidoria: Portal, WhatsApp, e-mail, 0800, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e atendimento presencial

Ouvidoria realiza quase 3 mil 
atendimentos no início de 2017

Dentre as solicitações de maior procura, estão a busca de  
esclarecimentos e dúvidas quanto a utilização de sistemas

ATENDIMENTO

NOTÍCIAS
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

TCESP assina termo de adesão que permitirá às Cortes de todo 
país a analisarem as prestações de contas de eleições.

ELEIÇÕES

Os Tribunais de Contas de todo o 
Brasil, por meio da Atricon assinaram 
no dia 8 de agosto um acordo com o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que 
permitirá às Cortes analisarem as 
prestações de contas em vias de pres-
crição dos partidos políticos referentes 
aos anos de 2014 e 2015. 

O convênio, assinado em Brasília, 
contou com a presença do Presidente 
do TCE, Sidney Beraldo e foi assinado 
pelos Presidentes da Atricon, Valdecir 
Pascoal, e do TSE, Gilmar Mendes. O 
convênio prevê que o trabalho seja 
concluído até dezembro deste ano.

A estimativa é que, nessa primei-
ra fase, o convênio promova a análise 
das prestações de contas dos exercí-
cios de 2014 e 2015 dos 35 partidos 
políticos que receberam recursos do 
Fundo Partidário.

Tribunais de Contas vão analisar 
prestações de contas eleitorais

São 92 processos, que somam 
1.231 anexos e perfazem o montante 
de R$ 1.233.243.210,01 em recursos 
públicos repassados aos diretórios na-
cionais das legendas. O trabalho será 
executado por auditores de controle 
externo designados pelos Tribunais de 
Contas e capacitados pelo TSE para o 
exame das contas eleitorais.

Ao assinar o termo de adesão da 
Corte paulista, o Presidente do TCE, 
Sidney Beraldo, relembrou que em 
2016 o Tribunal de Contas paulista fir-
mou convênio com o Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) no sen-
tido de colaborar com as prestações de 
contas advindas do pleito eleitoral. No 
ano passado o TCESP disponibilizou 
60 servidores que auxiliaram, durante 
o período das eleições, na análise de 
candidatos e partidos.

O Presidente Sidney Estanislau 
Beraldo participou, em Brasília, 
do evento ‘Governança e Gestão 
nos Tribunais de Contas do Brasil’, 
organizado pelo Instituto Rui Bar-
bosa (IRB). O intuito do evento, 
ocorrido no dia 23 de março, foi 
a troca de experiências sobre go-
vernança e gestão dos Tribunais 
de Contas. Sidney Beraldo, acom-
panhado pelos Presidentes de Tri-
bunais de Contas de todo o Brasil, 
ainda participou de agenda com o 
Ministro Gilmar Mendes, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
para debater aspectos ligados à 
Lei Complementar nº 135/10, a 
Lei da ‘Ficha Limpa’. 

O termo de colaboração foi assinado pelos Presidentes da Atricon, Valdecir Pascoal, e do TSE, Gilmar Mendes

Em DF, TCE 
participa de 

debates sobre 
governança
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NOTÍCIAS

Com a presença de Prefeitos, Secretários Municipais de Saúde 
e dezenas de gestores e servidores públicos, o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP), representado pelo Conselheiro 
Dimas Eduardo Ramalho, participou, no dia 22 de março, das ati-
vidades do 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo, em Santos.

 O Conselheiro proferiu a palestra ‘Saúde e Gestão Municipal’ du-
rante painel temático como parte das atividades do encontro, que teve 
como tema ‘Democracia: Em Defesa do SUS, Nenhum Direito a Menos’. 

Em sua exposição, Dimas Ramalho falou sobre a atuação do 
TCE e as ações fiscalizatórias promovidas na área da Saúde – a 
exemplo da fiscalização ordenada que verificou, de forma inte-
grada, a adequação e eficiência dos procedimentos contratados 
junto às Organizações Sociais nas administrações de hospitais e 
ambulatórios na capital e interior.

Aproximadamente 40 Secretários Municipais e cerca de 200 
técnicos e gestores da área pública de Saúde participaram das ati-
vidades do Congresso realizado em Santos.

CONGRESSO
Saúde

O Conselheiro Dimas Ramalho falou sobre a judicialização da Saúde e disse que o Tribunal de Contas é  ‘sensível com a situação dos municípios que enfrentam dificuldades financeiras’

Conselheiro participa de painel em 
Congresso de Saúde em Santos

Cerca de 200 técnicos e gestores da área pública participaram do 31º Congresso 
de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

SAÚDE MUNICIPAL
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) imple-
mentou o sistema de Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas trans-
missões das sessões de julgamento realizadas no auditório nobre. 
Regulamentado pela Lei 10.436/2002, o sistema é utilizado e reco-
nhecido pela maioria dos deficientes auditivos dos centros urbanos.

A inovação, implantada em agosto de 2016, durante a reali-
zação das sessões ordinárias das Câmaras, surgiu no sentido de 
estreitar a relação da Corte de Contas com a população, que poderá 
acompanhar semanalmente as atividades do colegiado.

Há dois anos e meio no ar, a TVTCE se estabeleceu como um 
canal de rápido e fácil acesso e à disposição do cidadão no acom-
panhamento das contas públicas. 

A programação conta com a transmissão das sessões de julga-
mento – das Câmaras e do Pleno –, que ocorrem sempre às terças 
e quartas-feiras, bem como transmite cursos de capacitação, pales-
tras e outros eventos do gênero. Após as veiculações ao vivo, todo 
o conteúdo é disponibilizado para acesso pelo canal do Youtube por 
meio do link http://www.youtube.com/tcespoficial.

NOTÍCIASNOTÍCIAS

TVTCE implanta sistema de Libras 
nas sessões de julgamento

Tradução em Língua Brasileira de Sinais é realizada por uma equipe de técnicos que 
desenvolvem os serviços durante as transmissões das sessões plenárias 

ACESSIBILIDADE

O serviço de Libras é utilizado pelo TCE durante a transmissão das sessões das Câmaras e Pleno, que acontecem às terças e quarta-feiras, respectivamente
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NOTÍCIAS

Tribunal sedia reunião 
plenária do FOCCO-SP

Encontro teve como objetivo orientar a condução das ações previstas 
para 2017 pelos diversos órgãos que integram o Fórum

 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sediou no dia 
26 de abril, às 15h00, no auditório nobre ‘Professor José Luiz de 
Anhaia Mello’, a primeira reunião plenária de 2017 reunindo os 
integrantes do Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de 
Dinheiro no Estado de São Paulo (FOCCO-SP). 

O encontro teve como objetivo orientar a condução das 
ações previstas para o execício de 2017 pelos diversos órgãos 
que integram o Fórum.

Estiveram presentes na solenidade de abertura o Presiden-
te do TCE e Secretário-Executivo do FOCCO-SP neste exercício, 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, e a Conselheira Cristiana 
de Castro Moraes, que proferiu palestra sobre os mecanismos e 
ferramentas utilizadas pela Corte nas ações fiscalizatórias. Tam-
bém participaram da mesa de trabalhos o Chefe de Gabinete da 
Presidência, José do Carmo Mendes Júnior, e o Assessor-Técnico 
da Presidência, Marcus Augusto Gomes Cerávolo.

COMBATE À CORRUPÇÃO

As atividades, coordenadas pelo Secretário Executivo do FOCCOSP e Presidente do TCE Sidney Estanislau Beraldo, ocorreram no auditório nobre do TCE
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo inaugurou, no 
dia 15 de dezembro de 2016, a sede própria da Unidade Regional 
de Guaratinguetá (UR-14) com um ato oficial que reuniu, além de 
autoridades e lideranças regionais, diretores e servidores.

Localizada na Avenida Doutor Ariberto Pereira da Cunha, no 
Bairro Portal das Colinas, a sede conta com uma área construída 
de 1.150 m2 e foi edificada em terreno cedido pela Prefeitura Mu-
nicipal. O prédio possui dois pavimentos e integra um complexo 
de órgãos públicos instalados na localidade.

Criada em 20 de agosto de 2008, a Unidade Regional do TCE 
na cidade de Guaratinguetá iniciou suas atividades em 15 de de-
zembro do mesmo ano, sendo a 14ª unidade descentralizada da 
instituição no interior paulista.

Coordenada pelo Diretor Regional José Rubens Monteiro, a 
Unidade Regional de Guaratinguetá atua na fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de 24 municí-
pios e de 90 entes jurisdicionados, sendo 20 órgãos estaduais e 70 
órgãos municipais.

NOTÍCIAS

TCESP inaugura sede 
regional em Guaratinguetá

A Unidade Regional atua na fiscalização de 24 municípios e de 90 entes 
jurisdicionados, sendo 20 órgãos estaduais e 70 órgãos municipais

UNIDADE REGIONAL

 A nova sede integra um complexo de órgãos públicos instalados na localidade e foi edificada em terreno cedido pela Prefeitura Municipal
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promoveu, entre 
os meses de janeiro e junho deste ano, 59 encontros de capacita-
ção que, juntos, atraíram mais de 10 mil pessoas, entre servidores 
e agentes políticos. Os eventos, realizados na sede do TCESP e em 
plenários do interior e litoral do Estado, fazem parte de uma estra-
tégia pedagógica adotada pelo Tribunal. 

O objetivo é preparar os administradores para evitar proble-
mas nas prestações de contas. As aulas sobre remessa eletrônica 
de informações relacionadas a recursos humanos e licitações e 
contratos tiveram 3.290 inscritos.

O levantamento inclui ainda as sete edições do Ciclo de Debates 
com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais que aconteceram até 
junho.  O seminário Semear Educação, organizado para estimular a 
troca boas práticas no ensino público, foi até agora o maior evento 
promovido pelo TCESP este ano. Reunidas no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo do Estado, cerca de 900 pessoas puderam 
interagir com especialistas sobre experiências de sucesso na área.  

Ao todo, os cursos, palestras, seminários e workshops realiza-
dos com o apoio da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), já 
somam 58 horas de atividades

Cursos, palestras e workshops realizados com o apoio da Escola Paulista de Contas Públicas já somam 58 horas de atividades

Mais de 10 mil participam  
de atividades de capacitação

Entre janeiro e junho deste ano, Tribunal promoveu 59 encontros na 
sede da Corte de Contas e em plenários do interior e litoral do Estado

CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO
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A Corte de Contas paulista promoveu no dia 16 de fe-
vereiro, das 14h00 às 18h00, no auditório nobre ‘Profes-
sor José Luiz de Anhaia Mello’, na capital, com transmis-
são para todas as Unidades Regionais, o workshop sobre 
o ‘Uso e recursos de computação móvel/tablets’ voltado 
ao quadro de servidores.

O curso abordou o uso da computação móvel no Tribunal, 
interface web, novas funcionalidades e técnicas nas quais os dis-
positivos auxiliam na fiscalização.

Com duração de 4 horas, as atividades contaram com o 
apoio da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washin-
gton Luís’ (EPCP).

Com o auxílio de tablets, os participantes puderam se ambientar na utilização dos aplicativos do Tribunal de Contas, como o IEGM e o Fiscalize com o TCESP

Workshop incentiva uso de 
dispositivos móveis na fiscalização

Atividade capacitou os agentes sobre o uso das ferramentas de 
Tecnologia da Informação nas atividades e ações fiscalizatórias

INFORMÁTICA
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Seminário debate uso das 
novas tecnologias em órgãos públicos 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promo-
veu no dia 27 de abril, das 9h00 às 17h30, no auditório nobre 
‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, seminário com o tema ‘Ino-
vações de TI na Administração Pública’. O objetivo foi debater o 
uso e contribuição das novas tecnologias para a melhoria no aten-
dimento e prestação de serviços dos órgãos públicos.

O Presidente Sidney Beraldo destacou os avanços e desafios 
do TCE com o uso de ferramentas e mecanismos proporcionados 
pelo setor de Tecnologia da Informação no sentido de promover 
melhorias nas ações de fiscalização e controle externo.

“Precisamos nos reinventar e devolver para a população os 

custos do Estado, oferecendo políticas públicas de qualidade e que 
vão impactar a vida das pessoas”, atentou Beraldo. Segundo ele, 
nesse processo de reinvenção do Estado, a tecnologia tem um pa-
pel enorme para a efetividade das políticas públicas.

Durante todo o dia, expositores abordaram tópicos segmenta-
dos, a exemplo dos desafios da transformação e da estratégia de 
controle digital, uso da tecnologia na melhoria do atendimento, uti-
lização de sistemas inteligentes e da inovação e design de negócio.

O evento foi direcionado aos servidores públicos – do Estado 
e municípios –  e a profissionais que atuam na área de Tecnologia 
da Informação, reunindo cerca de 350 participantes.

Evento realizado no auditório nobre do TCESP reuniu cerca de 350 servidores 
públicos estaduais e municipais que atuam na área de Tecnologia da Informação

Expositores abordaram tópicos como os desafios da transformação e da estratégia de controle digital, uso da tecnologia 
na melhoria do atendimento,  utilização de sistemas inteligentes e  inovação e design de negócio

CAPACITAÇÃO

INFORMÁTICA
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O TCESP participou no dia 26 de janeiro, na sede da As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), de pa-
lestra voltada aos prefeitos eleitos no pleito de 2016. As ex-
posições integraram a programação do Encontro de Gestores 
Públicos Municipais.

Cerca de 150 membros assistiram aos debates. Ao abordar o 
tema da transparência, o Presidente disse que é preciso que os 

gestores estejam informados e capacitados para a boa prática 
dos atos públicos e respeito ao erário público.

O Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, por sua vez, 
destacou o atendimento do previsto na Lei de Licitações e na Lei 
do Pregão, falou sobre a cautela com as contratações e elabo-
ração de editais para compras públicas que, além de atender a 
lei, deve sempre seguir o disposto na jurisprudência do Tribunal.

Participaram da mesa diretora dos trabalhos o Conselheiro Dimas Ramalho, o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi,
 e o Deputado Estadual Coronel Camilo,  que organizou o encontro juntamente com o Instituto Legislativo Paulista (ILP) da Alesp

Na Alesp, TCE orienta prefeitos 
sobre cuidados com a gestão
Debates abordaram as funções e ações promovidas pela Corte de Contas e foram 

direcionados a um público de Prefeitos, Vereadores e agentes públicos

AGENDA
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) parti-
cipou das atividades do 13º Congresso Estadual da Associação 
Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municí-
pios (APEPREM), realizado entre os dias 24 e 26 de abril, no 
Mendes Plaza, em Santos. O evento teve como meta debater 
a gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Na oportunidade, a Corte de Contas esteve representada pelo 
Diretor-Técnico de Divisão Celso Atilio Frigeri que apresentou, na 
terça-feira (25/4), das 9h00 às 10h30, a exposição com o tema 

‘O papel do TCESP - Análise de Dados e Orientações aos RPPS’.
Considerado o mais importante encontro voltado a discutir 

a previdência pública no Estado de São Paulo, o evento teve 
como público-alvo gestores, servidores públicos e associados 
da entidade organizadora.

A programação contou com a participação de renomados 
especialistas e profissionais da carreira jurídica e econômica 
que, por meio de palestras e debates, abordaram as questões 
previdenciárias atuais dos RPPS.

Diretor-Técnico de Divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Celso Atilio Frigeri apresentou a palestra ‘O papel do TCESP - Análise de Dados e Orientações aos RPPS’

 TCE participa da programação do 
Congresso Estadual da APEPREM

Durante o encontro, especialistas e profissionais da carreira jurídica e econômica 
discutiram questões atuais sobre a previdência pública no Estado de São Paulo

PREVIDÊNCIA

CAPACITAÇÃO
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Audesp realiza curso sobre 
remessa de contratos e licitações

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao longo do ano, 
realizou cursos de capacitação e workshops ‘tira dúvidas’ sobre o 
módulo da Fase IV ‘Licitações e Contratos’ do Sistema de Auditoria 
Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp). 

As atividades, gratuitas e na modalidade presencial, são vol-
tadas, sobretudo, a um público de servidores e agentes que tra-
balham nos departamentos de licitações e contratos das entida-
des jurisdicionadas da esfera municipal e estadual. O objetivo é 
elucidar os participantes acerca das funcionalidades do sistema e 

metodologia no envio de informações eletrônicas, assim como os 
processos licitatórios e ajustes contratuais por meio do Sistema 
Auditoria Eletrônica do TCE (Audesp-Fase IV). 

“O coletor de dados foi desenvolvido para fazer a ligação entre 
o órgão jurisdicionado e o TCE e possibilitar o envio de informa-
ções relativas à prestação de contas, de licitações e de contratos”, 
esclareceu César Schneider. “O volume de licitações é grande e a 
remessa via coletor de dados é a solução mais prática para esses 
casos”, completou o técnico da Audesp durante o workhop.

As aulas são ministradas por técnicos da Audesp que abordam tópicos sobre envio de dados, lotes, prazos, entre outros assuntos pertinentes à remessa de dados de forma eletrônica

Audesp realiza curso sobre 
remessa de contratos e licitações

Objetivo das capacitações foi elucidar acerca das funcionalidades do 
sistema e metodologia no envio de informações eletrônicas

AUDITORIA ELETRÔNICA

CAPACITAÇÃO
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Com a finalidade de capacitar os jurisdicionados municipais so-
bre a operacionalização e coleta de informações do Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal (IEGM), o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP) realizou, no dia 9 de março, das 14h00 às 
16h30, oficina de capacitação dedicada a prestar esclarecimentos 
sobre o indicador concebido pela Corte de Contas paulista.

Integraram a mesa de trabalhos o Presidente da Corte de 
Contas, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; o Diretor da Divi-
são de Auditoria Eletrônica de São Paulo (Audesp), Marcos Por-
tella Miguel e a Agente da Fiscalização Financeira Márcia Harumi 

Hirata – que coordenou e instruiu as atividades juntamente com 
a equipe técnica da Audesp.

Os participantes receberam orientações sobre como acessar o 
sistema, cumprir prazos de entrega e tomar conhecimento sobre os 
produtos disponibilizados, além de interagir com os técnicos para sa-
nar dúvidas como, por exemplo, o preenchimento dos questionários.

O questionário IEGM ficou aberto para preenchimento de 16 
de janeiro a 17 de março. Os municípios que não remetaram as 
informações até a data limite ficaram impossibilitados de retirar 
o recibo de quitação de contas.

A Agente da Fiscalização Márcia Harumi Hirata orientou os participantes a acessar o sistema, cumprir prazos de entrega, 
tomar conhecimento sobre os produtos disponibilizados e a interagir com os técnicos para sanar dúvidas

Workshop tira dúvidas sobre Índice 
de Efetividade da Gestão Municipal

Curso teve o intuito de orientar gestores e servidores públicos das 
entidades jurisdicionadas sobre os módulos do Sistema Audesp

TIRA-DÚVIDAS

CAPACITAÇÃO
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TCE e Arquivo Público debatem 
gestão e acesso à informação

Em parceria com o Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, o Tribunal de Contas sediou no dia 5 de junho, das 
14h00 às 17h00, o II Seminário de Gestão Documental e 
Acesso à Informação: 5 anos de Implementação da Lei de 
Acesso à Informação (LAI). 

Na modalidade presencial e com transmissão simultânea pela 
Internet, o seminário teve o objetivo de tratar aspectos da Lei Fe-
deral 12.527/2011, além de abordar as ações e atividades promo-
vidas pela Corte de Contas em relação ao tema da transparência.

Direcionada aos servidores públicos e membros das Comis-
sões de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), a capacita-
ção também orientou os participantes quanto à gestão docu-
mental no serviço público. 

O seminário contou com o apoio logístico da Escola Paulista 
de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP) e fez 
parte das atividades programadas para acontecerem na I Sema-
na Nacional de Arquivos promovida pelo Arquivo Nacional, pela 
Fundação Casa de Rui Barbosa e pelo Ministério da Cultura.

O evento trouxe como palestrantes o Ouvidor do TCESP, Zilter Bonates da Cunha; o Diretor-Técnico de Divisão, Paulo Massaru Sugiura; a Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado (DGSAESP), Ieda 
Pimenta Bernardes e a Diretora da Central de Atendimento ao Cidadão, Patrícia Mirabile. As atividades foram mediadas pela Diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo do Arquivo Público, Camila Brandi

ACESSO À INFORMAÇÃO

CAPACITAÇÃO
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) partici-
pou, em Atibaia, no dia 17 de março, às 13h30, das atividades do 
27º Fórum Estadual promovido pela União dos Dirigentes Munici-
pais de Educação do Estado de São Paulo (UNDIME-SP), que teve 
como propósito tratar de temas referentes à Gestão da Educação 
Pública nas 3 (três) esferas de poder.

O Fórum, realizado anualmente, aconteceu nos dias 16 e 17 de 
março, e teve como tema central ‘Gestão eficaz respeita a diversidade 

e promove a igualdade’. O evento foi direcionado a um público de di-
rigentes educacionais, servidores públicos da área de Educação, repre-
sentantes das Pasta estadual de Ensino e do Ministério da Educação.

Com a meta fundamental de oferecer conteúdos indispen-
sáveis aos dirigentes da Educação para que possa ser aplicado 
em melhores práticas de gestão no setor, o evento foi realizado 
no Tauá Hotel Atibaia, situado à Rodovia Dom Pedro I, km 86, 
Bairro Usina, em Atibaia. 

TCE participa de mesa de debates 
em Fórum Estadual de Educação

Tribunal de Contas participou do evento com a palestra ‘Acertando na Prestação 
de Contas: Tribunal de Contas e Ministério Público explicam’

EDUCAÇÃO

Integraram a mesa de debates o Promotor  do MP/ESP, André Vitor de Freitas; o Advogado José Silvio Graboski de Oliveira, 
a Procuradora do MPC  Élida Graziane Pinto e o Diretor da 4ª DF. Alexandre Dutra Lopes de Carvalho 

CAPACITAÇÃO
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) partici-
pou, no dia 18 de maio, no auditório da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo, de um ciclo de debates que apresentou como 
tema ‘A participação das ME/EPP nas contratações públicas’. 

Voltado a servidores, o curso abordou os principais aspectos 
do Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Lei Com-
plementar nº 123/06), com especial destaque para as alterações 
promovidas pela Lei Complementar nº 147/14 e os desafios em 
sua aplicabilidade, sendo traçado um comparativo entre os De-
cretos Federal nº 8.538/15 e Municipal nº 56.475/15 (que regu-
lamentaram o tratamento diferenciado nas respectivas esferas 

de governo) e ressaltada a necessidade de discussão acerca dos 
procedimentos adotados pela Administração Pública para o atin-
gimento dos objetivos estabelecidos na LC 123/06. 

O evento, que ocorreu na modalidade presencial, com trans-
missão pela internet, contou com o apoio logístico da Escola Pau-
lista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP) e foi 
organizado em conjunto com a Escola de Governo e Administração 
Pública (EGAP) da Secretaria de Planejamento e Gestão; a Escola 
Fazendária do Estado de São Paulo e o Departamento de Controle 
e Avaliação, ambos da Secretaria da Fazenda (SEFAZ); e a Correge-
doria Geral da Administração (CGA), reunindo 211 participantes.

Especialistas debatem controle 
na administração pública 

Voltado a servidores públicos, pequenos e microempresários, o curso abordou tópicos 
do Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas, além de processos de controle

CONTROLE

O Assessor-Técnico da Presidência, Marcus Augusto Gomes Cerávolo, e o Chefe-Técnico da Fiscalização da UR-12/Registro, Rodrigo Corrêa da Costa Oliveira, representaram o TCESP, ao passo que a Assessora-
Técnica Alessandra Mara Cornazzani Sales representou o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, atuando como mediadora Laura Ibiapina Parente, da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , representado pelo 
Diretor Técnico da Secretaria-Diretoria Geral (SDG), Paulo Massaru 
Uesugi Sugiura, participou, no dia 8 de março, do Congresso ‘Com-
pliance e Lei de Responsabilidade das Estatais’, promovido pelo Ins-
tituto do Legislativo Paulista (ILP), na Assembleia Legislativa.

O encontro teve como intuito explanar acerca da Lei Federal nº 
13.303/16, que dispõe sobre a responsabilidade das estatais, assim 
como debater temas como a governança corporativa nas empresas 

públicas, os mecanismos de gestão de riscos nas empresas públicas, 
a atividade do compliance e a integridade interinstitucional.

Em sua exposição, Massaru afirmou que é importante para a 
Corte de Contas paulista manter um canal aberto de discussão, 
avançando aos decretos de leis, suas funções, aplicabilidade e 
os fatos que interferem nas suas ações. O representante do TCE 
também mencionou o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM), que já está na segunda edição.

O Diretor Técnico da 
Secretaria-Diretoria 

Geral (SDG), 
Paulo Massaru Uesugi, 

representou o TCESP no 
Congresso promovido 

pelo Instituto do 
Legislativo Paulista   

TCE discute compliance e Lei de 
Responsabilidade das Estatais
O encontro abordou a Lei Federal nº 13.303/16 e debateu temas como a governança 

corporativa nas empresas públicas e os mecanismos de gestão de riscos

LEGISLAÇÃO

CAPACITAÇÃO
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Agentes participam de ciclo 
para aperfeiçoar fiscalização

Cerca de 900 agentes de fiscalização do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP) participaram, no dia 6/3, da 
abertura dos trabalhos da 20ª edição do Ciclo Anual de Aperfei-
çoamento do Pessoal de Fiscalização (CAAPEFIS) que ocorreu no 
Centro de Convenções Rebouças (CCR), em São Paulo.

O encontro teve como objetivo capacitar os servidores, da 
capital e interior, para promoverem melhorias e aprimoramentos 
nas ações fiscalizatórias da Corte de Contas paulista.

A programação do ciclo foi composta por palestras, expo-
sições e debates acerca da jurisprudência do TCE, legislação, 
ações fiscalizatórias, Terceiro Setor, controle interno, Previdên-
cia e sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), 
dentre outros temas relevantes. 

O evento – coordenado pelos Departamentos de Supervisão 
da Fiscalização (DSF´s) – contou com apoio logístico da Escola 
Paulista de Contas Públicas (EPCP).

A abertura do CAAPEFIS foi feita pelo Presidente do TCE, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, e contou com a presença de membros do colegiado, Diretores da capital 
e Unidades Regionais e servidores  da área de fiscalização lotados na capital e nas 20 Unidades Regionais localizadas no Estado

APERFEIÇOAMENTO

CAPACITAÇÃO
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O colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
durante realização da 1ª Sessão Especial do Pleno, no auditório 
nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, elegeu, por unani-
midade, o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo para presidir as 
atividades da Corte de Contas paulista durante o ano de 2017, em 
sucessão ao Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.

 Na mesma sessão, também por decisão unânime, foram elei-
tos o Vice-Presidente e o Corregedor do TCESP. 

Durante o exercício, o Conselheiro Renato Martins Costa res-
ponderá como Vice-Presidente, enquanto que a Corregedoria fica-
rá a cargo do Conselheiro Antonio Roque Citadini.

Após procederem à votação, cujos votos foram colhidos pelo 
Secretário-Diretor Geral Sérgio Ciquera Rossi, os Conselheiros 
Antonio Roque Citadini e Edgard Camargo Rodrigues fizeram a 
apuração e anunciaram a nova composição da Mesa Diretora 
para o exercício de 2017. 

Conselheiro Sidney Beraldo é 
eleito para presidir TCE em 2017

Durante sessão especial do colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
foram eleitos os novos integrantes da Mesa Diretora para o exercício de 2017

ADMINISTRAÇÃO

RETROSPECTIVA
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 Em seu discurso de posse, o Presidente Sidney Beraldo en-
fatizou a qualidade técnica e os demais integrantes do quadro 
funcional da Corte de Contas paulista. Na oportunidade, home-
nageou a atuação do colegiado e sublinhou a importância da 
unidade institucional ao se referir às responsabilidades do Corpo 
Diretivo. “Os encargos de uns são de todos, assim como os resul-
tados são sempre coletivos”, disse.

Ao apontar a responsabilidade de conduzir a maior Corte de 
Contas do país, o Presidente ressaltou o pioneirismo na atuação qua-
se secular do Tribunal de Contas e o reconhecimento do órgão no 
cenário nacional pela intransigência no controle dos gastos públicos.

Segundo ele, a eficácia e eficiência das atividades desen-
volvidas devem-se ao comprometimento do corpo técnico do 
TCESP. “Esse fio condutor é da tradição de nossa Corte, marca 

indelével de todas as gestões e predicado inerente à constru-
ção de sua exitosa história”, concluiu. 

Ao fazer menção ao quadro pessoal do TCE, Sidney Beraldo 
salientou a qualidade do quadro de servidores. “O TCE é com-
posto por um qualificado grupo de autênticos servidores públi-
cos, no mais correto sentido da expressão. Todos são dedicados à 
concretização dos princípios da boa governança e da excelência 
dos serviços prestados”, pontuou. 

Para Beraldo, não restam dúvidas que a efetividade e con-
tinuidade do trabalho contribuirão para o aperfeiçoamento da 
qualidade no serviço público e nas políticas públicas. “Envidarei 
esforços para que o Tribunal seja cada vez mais eficiente no de-
sempenho de suas atribuições, como pressupostos da construção 
de uma sociedade mais justa”, finalizou.

Presidente destaca a qualidade 
do corpo técnico do Tribunal

Sidney Beraldo disse que servidores são dedicados à concretização dos 
princípios da boa governança e da excelência dos serviços prestados

INSTITUIÇÃO

RETROSPECTIVA
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), re-
alizou no dia 6 de fevereiro, às 11h00, no plenário ‘Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira’, na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp), sessão solene de posse do novo 
Corpo Diretivo para o exercício de 2017.

Na oportunidade foram empossados, para exercer mandato 
de um ano, o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo (Presidente); 

o Conselheiro Renato Martins Costa (Vice-Presidente) e o Con-
selheiro-Decano Antonio Roque Citadini, que responderá pelo 
cargo de Corregedor da Corte de Contas.

 O evento contou com a presença de autoridades e dirigen-
tes dos três Poderes, Ministério Público, membros de Tribunais 
de Contas, Prefeitos, Vereadores, servidores públicos, amigos e 
também de convidados.

Sessão solene do TCE empossa 
nova Mesa Diretora

Posse do novo corpo diretivo para o exercício de 2017 ocorreu na  
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 6 de fevereiro

ADMINISTRAÇÃO
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RETROSPECTIVA

Solenidade

A mesa solene foi integrada pelo 
Governador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin; pelo Ministro das Re-
lações Exteriores do Brasil, José Serra; 
pelo Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo (Alesp), 
Fernando Capez; pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), 
Dimas de Bellis Mascaretti e pelo De-
putado Federal Vanderlei Macris, que 
representou a Câmara dos Deputados.

Balanço

A sessão foi inicialmente presidi-
da pelo Conselheiro Dimas Eduardo 
Ramalho, que esteve à frente da Corte 
de Contas Paulista na gestão de 2016. 
Ao abrir a sessão, o Conselheiro fez um 
breve balanço das atividades e ações 
desenvolvidas durante o seu mandato.

“Graças à sintonia que o Tribunal 
alcançou, a conclusão de um mandato 
nunca significa o fim de um projeto. 
Nossas metas são partilhadas e nos-
so modelo se assemelha muito mais a 
uma corrida de revezamento do que a 
uma sucessão de desempenhos indivi-
duais”, afirmou.

Após agradecer Conselheiros e ser-
vidores pelo apoio e dedicação à sua 
gestão, Dimas Ramalho participou da 
cerimônia de transferência do Grande 
Colar de Mérito da Justiça de Contas, 
honraria utilizada pelo Presidente e 
Conselheiros em ocasiões solenes e que 
é transferida anualmente a cada Presi-
dência que assume os trabalhos.

Colegiado

Em nome do colegiado, a Conselhei-
ra Cristiana de Castro Moraes destacou 
a história pessoal e também a trajetória 
política do Presidente Sidney Estanislau 
Beraldo até sua chegada à Corte de 

Contas no ano de 2012 e falou sobre a 
experiência e a vivência que os demais 
integrantes da Mesa Diretora – Antonio 
Roque Citadini e Renato Martins Costa 
e – trarão para a gestão da Corte neste 
exercício de 2017.

A Conselheira, que presidiu o TCE 
em 2015, desejou sucesso à nova ges-
tão, lembrando a importância de que 
o Tribunal exerça cada vez mais um 
eficiente controle externo da adminis-
tração pública. 

Ao final, exaltou a contribuição da 
Presidência desempenhada por Dimas 
Ramalho, sua dedicação e efetividade 
de ações, que contribuíram para maior 
visibilidade dos trabalhos do órgão.

Após as palavras da Conselheira, 
o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ci-
quera Rossi, leu o termo de posse e 
colheu as assinaturas dos integrantes 
da Mesa Diretora. 

Por parte do TCE, prestigiaram a 
solenidade os demais membros do 
colegiado – Conselheiros, Auditores 
e Procuradores de Contas, Diretores e 
servidores – e os Conselheiros Eméri-
tos Fulvio Julião Biazzi e Cláudio Ferraz 
de Alvarenga.

Presidente

Em suas palavras, o Presidente 
agradeceu a presença dos convidados, 
amigos e fez uma saudação especial 
aos seus familiares. 

Ao falar sobre sua trajetória, Sidney 
Beraldo, que já presidiu os trabalhos do 
Legislativo paulista, disse estar honra-
do em conduzir a Presidência da maior 
Corte de Contas do país e que não me-
dirá esforços em trabalhar por constan-
tes aprimoramentos na fiscalização dos 
recursos públicos (leia a íntegra do 
discurso na Pág. 65).

Beraldo rememorou o caminho per-
corrido até chegar ao Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, exaltando 

que nunca fugiu de desafios e que 
sempre trabalhou com ética a serviço 
do povo. Afirmou que envidará todos 
os esforços para que o Tribunal seja 
cada vez mais eficiente no exercício de 
suas funções.

Prometeu potencializar o Índice 
de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM), promover o uso da tecnologia 
e comunicação, aperfeiçoar o quadro 
de pessoal e promover a orientação 
dos jurisdicionados.

“É com muita honra que preten-
do enfrentar a nova tarefa de presidir 
o Tribunal de Contas. Tenho, pois, a 
enorme responsabilidade de apontar 
novos caminhos e ações a serem de-
senvolvidos na trilha rica e quase se-
cular história do nosso TCE. Conforta 
saber que não estarei sozinho nessa 
empreitada”, finalizou.

Pronunciamentos

Durante a cerimônia, houve pro-
nunciamentos por parte do chanceler 
José Serra, que falou em nome do Go-
verno Federal; do Governador Geraldo 
Alckmin e do Presidente do Legislativo, 
Fernando Capez. 

As autoridades enalteceram o pre-
paro do Conselheiro Sidney Beraldo 
para conduzir os trabalhos do Tribunal 
de Contas Paulista e destacaram o im-
portante papel da instituição no con-
trole e fiscalização para boa aplicação 
e prevenção de gastos públicos.

Ao finalizar a cerimônia solene, 
o Governador Geraldo Alckmin, em 
nome dos dirigentes e autoridades 
estaduais, desejou sucesso ao Conse-
lheiro em sua gestão frente à Corte de 
Contas. Ele ressaltou as qualidades e 
a trajetória de Sidney Estanislau Beral-
do, enalteceu sua liderança no Estado 
de São Paulo, seu preparo e disposição 
para continuar promovendo melhorias 
na atuação do Tribunal de Contas.
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São Paulo, 06 de fevereiro de 2017

Discurso de Posse

Senhoras e Senhores,

 Quero dizer da imensa alegria de retornar a 
esta Casa, que generosamente abre suas portas 
para a cerimônia de minha posse na presidência 
do Tribunal de Contas, o que muito me envaidece. 

Penso que não haveria melhor local para 
esta solenidade, pela minha trajetória na Au-
gusta Assembleia Legislativa, que também tive 
a honra de presidir.                 

  Feito esse registro, dedico minhas pri-
meiras palavras, como não poderia deixar de 
ser, aos mais sinceros agradecimentos a todos 
e a cada um dos Eminentes Conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, pela 
grandiosa missão que me confiaram e que rece-
bo com humildade, muita disposição de traba-
lho e o entusiasmo imprescindível à busca do 
novo, não pela novidade em si, mas pela reno-
vação que se mostre capaz de aglutinar e revi-
gorar as forças institucionais para a melhoria 
da defesa dos interesses da sociedade.

  Em momentos como este é inevitável 
promover um balanço dos fatos e circunstân-
cias que nos conduziram a determinadas posi-
ções, o que me fez rememorar o longo caminho 
percorrido desde a infância na minha querida 
São João da Boa Vista, berço também de meus 
pais e avós, passando pelos primeiros empre-
gos e pela trajetória na vida pública, até chegar 
ao honroso cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.

 Dessa viagem ao passado me pareceu pos-
sível constatar que um elemento esteve presen-
te em toda a trajetória: o de que nunca fugi de 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

desafios, fossem eles produto do acaso ou de 
minhas escolhas.

 As dificuldades foram superadas sempre 
com muito trabalho, orientado pelos princípios 
e valores que herdei de minhas origens e da-
queles adquiridos ao longo da vida, especial-
mente na esfera pública, onde tive o privilégio 
de conviver e aprender com homens e mulheres 
da mais elevada estirpe, que me inspiraram e 
motivaram a exercer cargos com ética e sempre 
a serviço do povo, principalmente em benefício 
daqueles que mais precisam.

E é com este mesmo acervo pessoal que 
pretendo enfrentar a nobre tarefa de presidir o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, su-
cedendo ao Eminente Conselheiro Dimas Edu-
ardo Ramalho, que dirigiu a implantação de um 
amplo e diversificado conjunto de medidas, com 
invulgar dinamismo e capacidade de trabalho, 
do que resultou notável projeção da imagem da 
Corte, tudo a confirmar sua biografia de respei-
tado homem público.

Sua gestão, Conselheiro Dimas, é motivo de 
júbilo para o Tribunal de Contas e para o Estado 
de São Paulo!

Tenho, pois, a enorme responsabilidade de 
apontar novos caminhos e ações a serem de-
senvolvidas, na trilha da rica e quase secular 
história do nosso Tribunal, reconhecido no cená-
rio nacional pelo pioneirismo da atuação e pela 
intransigência no controle dos gastos públicos.

Conforta saber que não estarei só nessa 
empreitada e aproveito para cumprimentar os 
Eminentes Conselheiros Renato Martins Costa 
e Antonio Roque Citadini, respectivamente Vi-
ce-Presidente e Corregedor, ao lado dos quais, 
por sábia escolha de nossos ilustres Pares, terei 
a honra de dirigir o Tribunal.

Essa referência duplamente elogiosa, longe 
de ser lugar-comum, impõe-se porque reve-
la dois aspectos que considero imprescindível 
registrar e homenagear: - de um lado, a uni-

RETROSPECTIVA
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dade de nosso Colegiado, pois os encargos de 
uns são de todos, assim como os resultados são 
sempre coletivos; esse fio condutor é da tradi-
ção de nossa Corte, marca indelével de todas 
as gestões e predicado inerente à construção 
de sua exitosa história; de outro lado, as cre-
denciais dos Conselheiros comigo eleitos, que 
emprestam à Corte o brilho de sua inteligência 
e preparo há mais de duas décadas, tendo inclu-
sive exercido o cargo de Presidente em várias 
oportunidades. 

A companhia de Vossas Excelências me en-
vaidece e me motiva a aceitar sem receio a con-
vocação que recebi.

Ademais, como ressaltei já em meu discurso 
de posse no cargo de Conselheiro, o Tribunal é 
composto por um qualificado grupo de autênti-
cos servidores públicos, no mais correto sentido 
da expressão, que abrange os Senhores Auditores, 
Membros do Ministério Público de Contas e de-
mais integrantes do quadro funcional, todos de-
dicados à concretização dos princípios da boa go-
vernança e da excelência dos serviços prestados.

No honroso exercício da Presidência, sob 
a inspiração de nossos ilustres antecessores, 
envidarei esforços para que o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo seja cada vez mais 
eficiente no desempenho de suas atribuições, 
assim como procurarei atuar, em conjunto com 
os demais Tribunais de Contas, para o aprimora-
mento do controle externo em âmbito nacional, 
elevando-o ao patamar de qualidade que o País 
necessita e que a sociedade exige.

O Brasil vive um período de descrédito do 
poder público, incapaz de atender de forma sa-
tisfatória às necessidades básicas do cidadão e 
alvo de constantes denúncias de ineficiência, 
desperdício e corrupção.

Dessa desconfiança generalizada infeliz-
mente não escapam os Tribunais de Contas, o 
que nos impõe ainda maiores responsabilida-
des, admitindo sempre ser possível fazer mais 
e melhor.

Não há solução fácil nem rápida!

Em todas as esferas e níveis, o equilíbrio fis-
cal deve ser recuperado e mantido, o combate 
ao desperdício e à corrupção deve ser impla-
cável, a eficiência da gestão pública deve ser 
ininterrupta e os resultados obtidos devem 
ser demonstrados de forma transparente, não 
só para preservação da imagem dos órgãos e 
agentes públicos, mas para o resguardo e for-
talecimento da democracia e o pleno exercício 
da cidadania.

Parafraseando o que costuma dizer com 
muita sabedoria a Eminente Ministra Cármen 
Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
a máxima autoridade a que subordinados todos 
os servidores públicos é o cidadão, merecedor 
de nossas maiores reverências e do melhor de 
nossos esforços. 

Os Tribunais de Contas recebem informa-
ções obrigatórias de todos os órgãos e entida-
des da administração direta e indireta, o que os 
torna, por vocação e por dever institucionais, 
privilegiado banco de dados sobre o uso do 
patrimônio e dos recursos públicos, manancial 
que deve estar também disponível para o cida-
dão, de forma transparente, com simplicidade e 
clareza, em prol do fortalecimento do controle 
social, pois se a informação é a matéria-prima 
do controle, a luz solar, como sempre lembra 
o nosso honrado Governador, é o melhor dos 
antissépticos.

Bem por isso, estou convencido de que a 
consolidação e o aperfeiçoamento do controle 
externo, como ferramenta a serviço da demo-
cracia e do cidadão, é tarefa do mais elevado 
interesse público, obrigatória e inadiável.

Para tanto, cabe uniformizar a linguagem, 
os procedimentos e as rotinas de todos os Tri-
bunais de Contas brasileiros, a fim de que se 
possa buscar um mesmo padrão de qualidade e 
celeridade na prestação de serviços. 

Todavia, não basta o cumprimento de prazos 
para apreciação e julgamento de processos.

É urgente investir na atividade preventiva, na fis-
calização tanto quanto possível concomitante e na 

RETROSPECTIVA
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sistemática de auditorias que apurem não apenas a 
regularidade formal do uso de recursos públicos, mas 
também apontem os resultados obtidos, para fins de 
avaliação da efetividade das políticas públicas.

O Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo, honrando suas tradições, está na vanguarda 
desse processo e darei continuidade ao muito 
que nos foi legado pelas gestões anteriores, 
pois os Conselheiros, quando assumem cargos 
de direção, não o fazem para instituir projetos 
pessoais ou personalistas. 

Temos um único plano de atuação, com o qual 
estamos todos comprometidos, que visa aprimo-
rar o controle do uso dos recursos públicos, asse-
gurando sua boa aplicação, a começar pela aus-
teridade com as nossas próprias despesas.

Quanto a este último aspecto, minha ges-
tão prosseguirá pautada pela ideia central de 
que estamos sujeitos aos mesmos parâmetros 
de boa governança exigidos dos nossos juris-
dicionados, pois é isso que nos dá autoridade 
moral para apontar desacertos e aplicar even-
tuais punições.

Repito: estamos sujeitos aos mesmos parâ-
metros de boa governança exigidos dos nossos 
jurisdicionados.

No tocante ao aprimoramento dos nossos 
serviços, devo registrar que cheguei à Corte 
em meio a um sereno processo de transição, no 
âmbito do qual se implementavam procedimen-
tos de auditoria inéditos, destinados a apurar a 
qualidade dos gastos e dos resultados alcança-
dos. Sem prejuízo dos exames de conformidade, 
foram desenvolvidos mecanismos de verifica-
ção dos atos de despesa quase que simultanea-
mente às correspondentes autorizações.

Dar continuidade a essas conquistas, apri-
morando-as, é a plataforma de gestão que pre-
tendo desenvolver com o apoio e a segurança 
de meus Pares.

Tenho repetidas vezes afirmado que a fisca-
lização há de ser permanente, de modo a ofe-
recer aos ordenadores de despesa tempo hábil 
para corrigir eventuais desacertos, evitando 

punições, por isso vou me empenhar para que 
o Tribunal aperfeiçoe e amplie suas ações, em 
particular as que mais contribuam para a fun-
ção preventiva.

Exemplo desse esforço é o substancial au-
mento do número de Prefeituras Municipais 
cujas contas deverão ser objeto de acompanha-
mento quadrimestral, inclusive com emissão de 
alertas, cuja importância no atendimento apro-
veito a oportunidade para chamar a atenção 
dos Senhores Prefeitos. 

Em 2015, foram 133 Prefeituras, em 2016, 
208, e, neste ano, serão 324. 

Nosso planejamento sinaliza que em três 
ou quatro anos estaremos acompanhando as 
contas de todas as 644 Prefeituras sob nossa 
jurisdição.

 Esse procedimento, que substituirá o exa-
me único realizado a partir do balanço geral 
do Município, obedece a critérios técnicos de 
análise de pontos que mereçam maior atenção, 
lastreados nos indicadores do Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal – IEGM, iniciativa 
desta Casa absorvida pelos demais Tribunais 
coirmãos, graças à avaliação positiva do Insti-
tuto Rui Barbosa e ao empenho de seu ilustre 
Presidente, Sebastião Helvecio, cuja presença 
nesta solenidade muito me honra.  

Neste exercício darei impulso, também, à 
construção do Índice de Efetividade da Gestão 
Estadual.

 Outra iniciativa que pretendo incentivar é 
a ampliação do acompanhamento da execução 
de contratos tão logo sejam celebrados.

 A Auditoria Eletrônica da Casa – AUDESP, 
com a sustentação da área de tecnologia da in-
formação, criou sistema seletivo dos contratos 
celebrados, implicando a necessária verificação 
física desses ajustes, versem eles sobre com-
pras, serviços ou obras.

 Ainda em relação à AUDESP, acha-se em 
fase de conclusão sistema de controle da fo-
lha de pagamento de todos os órgãos juris-
dicionados, que permitirá verificar, entre ou-
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tras funcionalidades, a acumulação irregular 
de cargos, empregos e funções públicas.

 Tais procedimentos devem assegurar opor-
tunidade de correção de rumos, bem diferente 
da antiga sistemática, que foi útil, mas está su-
perada pela obrigação de oferecer à sociedade 
mecanismos que garantam a adequada execu-
ção do orçamento público e o respeito ao orde-
namento legal aplicável.

Na era da “transformação digital”, darei 
prioridade ao uso da tecnologia da informação 
e comunicação para tornar nosso trabalho ain-
da mais efetivo e transparente.

 Outro exemplo do processo de transição a 
que me referi é o das fiscalizações ordenadas, 
pelas quais o Tribunal examina, a um só tempo 
e em todo o território do Estado, aspectos de 
relevante interesse da sociedade.

 No exercício passado tiveram repercussão 
nacional, dentre outras, as que verificaram as 
condições do transporte de alunos, a quali-
dade e a distribuição da merenda escolar e o 
tratamento de resíduos sólidos. As fiscaliza-
ções ordenadas terão sequência, estando já 
em fase adiantada de planejamento.

 Dedicarei, como temos dedicado, especial 
atenção aos recursos transferidos para o Tercei-
ro Setor, cuja aplicação será mais bem verifica-
da por meio de seletividade e de acompanha-
mento. 

Importante destacar que, em face de recen-
tes alterações promovidas no respectivo marco 
legal, o Tribunal reservou, na consolidação de 
suas Instruções, capítulo exclusivo para os pro-
cessos versando sobre os repasses ao Terceiro 
Setor, além de ter promovido a atualização do 
Manual que trata do assunto, documento que 
está disponível na página eletrônica da Corte, 
em companhia de outros 17, todos devidamen-
te atualizados.  

Além da melhoria no processo de fiscali-
zação, investirei no aperfeiçoamento de nosso 
pessoal e na orientação aos nossos jurisdicio-
nados, estando previstos, para tanto, ciclos de 

debates na Capital e no Interior. 
Tudo isso se fará sem prejuízo do regular 

exercício das demais competências que nos 
são conferidas pela Constituição Federal, lem-
brando que o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo realiza a fiscalização presencial 
de todos os 3.367 órgãos jurisdicionados, os 
quais, juntos, executarão em 2017 despesas 
superiores a 330 bilhões de reais, correspon-
dentes à soma dos orçamentos do Estado e 
dos Municípios.

 Não resta dúvida de que a eficiência 
do nosso trabalho, garantindo a boa apli-
cação deste enorme volume de recursos, 
contribuirá decisivamente para a melhoria 
da qualidade do serviço público e para a 
maior efetividade das políticas públicas, 
como pressupostos da construção de uma 
sociedade mais justa. 

 A tarefa é gigantesca, daí a importância de 
colocarmos nossa energia nas soluções, não nos 
problemas, conscientes de que a sociedade está 
a exigir de todos os órgãos públicos, com razão, 
que gastem menos, que façam mais e que fa-
çam melhor.

Encerrando estas palavras, ao abraçar a 
todos e agradecer pela honrosa presença, per-
mito-me fazer uma especial referência à minha 
família: a Mila, amada esposa, parceira em 
tudo e para tudo; às nossas filhas Fernanda e 
Emiliana e às netinhas Sofia e Bianca – da luz 
de vocês provém a energia que me move; ao 
meu irmão Wagner, com quem partilho a mis-
são de manter viva a memória do nosso pai, 
Ítalo, homem de fibra, correto e justo; e à mi-
nha adorada mãe, Rosa, mulher empreendedo-
ra, corajosa e sábia, que, juntos, me ensinaram 
o valor do trabalho, da honra, da honestidade 
e do respeito às pessoas e às leis.

 Senhoras e senhores tenham todos um bom 
dia, uma ótima semana e um excelente ano.

 E vamos ao trabalho, por São Paulo, pelo 
Brasil! 

 Muito obrigado.

RETROSPECTIVA
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Cortes de Contas: 
Uma síntese histórica 

BRUNO MITSUO NAGATA
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Longe de ser uma curiosidade de excên-
tricos, a investigação histórica das instituições 
jurídicas não é matéria a ser desprezada. As ex-
periências passadas revelam certas tradições e 
características culturais que, por sua vez, são 
critérios indispensáveis para engendrar as 
competências de determinado órgão, sob pena 
de se construir artificialismos inócuos. 

Nesse contexto, é preciso resgatar a gênese 
histórica dos Tribunais de Contas e, a partir deste 
ponto, refletir acerca do justo protagonismo que 
este ente de controle pode assumir na sociedade 
hodierna. Desse modo, as linhas que seguem tra-
çam um modesto – mas não inútil – relato histó-
rico do nascimento das Cortes de Contas.

A origem dos Tribunais de Contas remonta 
a uma sucessão de fatos históricos. Pode-se afir-
mar que tudo começou com a perda dos docu-
mentos fiscais do reino da França, no século XII. 
Naquele tempo, os soberanos, em suas viagens, 
carregavam consigo os registros contábeis do 
reino, pois, quando da assinatura de tratados 
de paz ou cartas contratuais, esses documentos 
eram requeridos para comprovar a capacidade 
econômica e financeira do monarca. 

Ocorre, porém, que nas contendas entre 
França e Inglaterra, em 1194, o rei inglês im-
põe repentina derrota a Felipe II de França que, 
ao empreender exasperada fuga, esquece as 
arcas contendo as contas fiscais, sendo estas 
então tomadas como espólio de guerra.

Assim, diante da perda dos documentos 
contábeis, Felipe II determinou a recomposição 
das contas fiscais do reino.  O fato, entretan-
to, é que a necessidade de reescrituração dos 
registros perdidos acabou por criar um corpo 

estável e especializado em matéria financeira, 
formando, dessa maneira, a base de expertise 
necessária para o desenvolvimento de um ór-
gão de controle externo. 

Todavia, o impulso determinante para a 
criação de um órgão de controle deu-se por 
inciativa do Rei Luís IX de França. Luís IX foi um 
homem de notável integridade, exercendo em 
grau heroico as mais extraordinárias virtudes. 

Não sem mérito foi canonizado pela Igreja 
e seu nobre caráter o inclinava ao firme pro-
pósito de coibir e controlar abusos e injustiças. 

Tal preocupação, aliada à sua visão esca-
tológica de que todos, cedo ou tarde, terão de 
prestar contas a Deus, fez com que Luís IX pro-
mulgasse a Ordenação de 1256. Tal diploma 
normativo trouxe uma série de determinações, 
dentre elas, havia um preceito que obrigava 
os responsáveis pela administração dos bur-
gos da Alta Normandia a prestarem contas 
aos membros do Conselho Real, que, a essa 
época, já haviam se especializado em matéria 
contábil e financeira. 

Em 1303, os auditores das contas foram 
instalados em uma sala no Palácio da ‘Île de la 
Cité’, esta sala ficou conhecida ‘Camera comp-
torum’, em vernáculo, Câmara  de Contas. Mas 
essa era apenas a denominação de um local, 
inexistindo um órgão singularizado com fun-
ções próprias de efetuar controle. 

Somente em 1320 é que uma Ordenação 
de Felipe V concebeu a composição básica da 
Câmara de Contas, assinalando-lhe, também, 
competências precisas para a sindicância e o 
julgamento das contas.

Assim, já na Idade Média, injustamente 

denominada de ‘Idade das trevas’ – institucio-
nalizou-se a criação de um órgão específico 
para exercer o controle externo financeiro, lan-
çando, assim, as bases institucionais do exame 
e julgamento das contas públicas tal como 
existe, até hoje, no Ocidente.

Mas, deixando de lado as efemérides históri-
cas de um Rei “fujão” e de um Rei Santo, interes-
sa lançar ao menos uma conclusão haurida do 
desenvolvimento histórico das Cortes de Contas.

Imperioso constatar que a gênese dos Tri-
bunais de Contas está intimamente ligada à 
nobreza de caráter do Rei Luís IX que, median-
te controle externo, visava impor, aos admi-
nistradores dos recursos públicos, as virtudes 
que ele próprio cultivava. Dessa forma, o lastro 
histórico da moral subjetiva tornou-se a fonte e 
a origem de legitimidade do controle externo e, 
sem a qual, a atuação dos Tribunais de Contas 
perecerá no mais absoluto descrédito. 

Logo, é fundamental que os órgãos de 
controle se apresentem de modo irrepreensível 
perante a sociedade, mormente nos tempos 
atuais em que os casos de corrupção corroem 
a confiança que os cidadãos depositam em to-
das as instituições públicas. 

Destarte, para todos nós, membros das 
Cortes de Contas, deve resplandecer o exem-
plo luminoso do Rei Luís IX: seu senso de 
responsabilidade, seu desejo de justiça e sua 
aversão à improbidade devem ser o norte a 
guiar nossa atuação profissional. Só nas tri-
lhas da virtude, arrastando pelo exemplo, é 
que alcançaremos a legitimidade necessária 
para perseguir a eficaz e a inadiável concreti-
zação do bem comum do povo.
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ARTIGOS

VALERIA PASLAR PAGANINI
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A nova 
Lei das Estatais 

Em julho de 2016 foi publicada a Lei 
Federal 13.303/2016, também conhecida 
como a Nova Lei das Estatais ou Lei de 
Responsabilidade  das Estatais, estabele-
cendo novos  paradigmas para a Adminis-
tração Pública no que concerne à forma 
de atuação destas empresas.

 A referida lei preenche a lacuna deixa-
da pela Emenda Constitucional 19/98, que 
modificou o Art. 173 da Carta Magna, es-
tabelecendo a necessidade de um estatuto 
jurídico que regule as Empresas Estatais. 
Relevante ressaltar, contudo, que fatores 
conjunturais também motivaram a criação 
da norma, com destaque para os recentes 
escândalos de corrupção em companhias 
como a Petrobrás, onde fraudes em licita-
ções  alimentavam esquemas de suborno 
convertidos para financiamento eleitoral.

Alinhada a um escopo de moralidade, 
exigido cada vez mais pela nossa socie-
dade, a lei estabelece novos mecanismos 
de transparência e governança a serem 
observados por empresas públicas e socie-
dades de economia mista, destacando-se 
os requisitos mínimos para a nomeação de 
dirigentes e membros dos conselhos, práti-
cas de gestão de risco e controles internos.

Procurando dirimir o que ficou conhe-
cido como ”aparelhamento político”, ou 
seja, indicações para cargos de decisão 
em troca de benesses políticas e propinas 
em contratos, o novo ordenamento jurídi-
co determina critérios mais rígidos para a 
nomeação de dirigentes e membros dos 
conselhos ao priorizar perfis mais técnicos.

Destaca-se também a imposição, pela 
lei, de implementação cotidiana de práti-
cas de controle interno, criação de área res-
ponsável pela verificação de cumprimento 
de obrigações e de gestão de risco, audi-
toria interna e Comitê de Auditoria Estatu-
tário, além da elaboração e divulgação de 
Código de Conduta e Integridade.

Quanto à transparência, as empresas 
públicas e sociedades de economia mista 
ficam obrigadas a adotar várias medidas , 
as quais se destacam a elaboração de carta 
anual subscrita pelos membros do Conse-
lho de Administração, criação de política 
de distribuição de dividendos, divulgação 
anual de relatório integrado ou de susten-
tabilidade, entre outras.

Outro ponto interessante é a possibi-
lidade da utilização de arbitragem para a 
solução de divergências entre acionistas e 
a sociedade ou entre acionistas controla-
dores e acionistas minoritários, nos termos 
previstos em  estatuto social. 

Contudo, a nova lei não escapa de crí-
ticas, principalmente no que tange às no-
vas regras para licitações, em um  sistema 
muito parecido com o  polêmico regime 
diferenciado de contratação (RDC), com 
algumas adaptações.

Do modelo RDC foram mantidas as pre-
missas de orçamento sigiloso, a oportuni-
dade recursal concentrada e a contratação 
integrada. Porém, a referida lei inova com a 
modalidade de contratação semi-integrada 
que dispõe a existência do projeto básico, 
mas podendo o mesmo ser alterado, des-

de que demonstrada a superioridade das 
inovações em termos de redução de custos, 
aumento de qualidade, de redução de pra-
zo de execução e de facilidade de manu-
tenção ou operação.

Relevante também é o aumento dos 
valores para as contratações efetuadas 
por dispensa de licitação, que passam a 
se limitar em R$ 100.000, 00 para obras e 
serviços de engenharia e em R$50.000,00 
para outros serviços e compras e para 
alienações, permitindo ainda que tais 
valores sejam alterados  para refletir a 
variação de custos, por deliberação do 
Conselho de Administração, admitindo-se 
valores diferenciados para cada socieda-
de.  Destacamos que para este caso, a lei 
não estabelece limites.

Tais mudanças, afirmam críticos, abrem 
brechas a fraudes, uma vez que dificultam 
a fiscalização e podem, a depender da in-
tenção da contratação,  conduzir aos temi-
dos acordos de superfaturamentos.

A lei fixa prazo máximo de 24 meses 
para que as empresas promovam as adap-
tações exigidas. Desta forma ela já estará 
vigorando em todas as companhias esta-
tais a partir de 01 de julho de 2018.

Assim, apesar das críticas e passados 
vinte anos de sua previsão constitucional, 
a Lei Federal 13.303/2016 remodela o or-
denamento jurídico, estabelece novos pa-
drões e inaugura uma nova forma de ges-
tão e conduta para as empresas estatais 
trazendo esperança de uma administração 
mais íntegra e capaz.
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Novo no regramento paulista, o cargo de Audi-
tor do Tribunal de Contas remonta à instalação do 
Tribunal de Contas da União. O Decreto 13.247 de 
23 de outubro de 1918, na Seção II do seu Capítulo 
II, dispunha sobre um “corpo especial”, integrado 
por 8 Auditores, intermediário entre o “corpo di-
retivo”, disposto na Seção I e integrado por 9 Mi-
nistros, e o “corpo instrutivo”, disposto na Seção 
III e integrado pelos demais servidores, à época, 
diretores, cartorários, escriturários e auxiliares. 

As funções dos Auditores resumiam-se a duas: 
substituir os Ministros em seus afastamentos e 
relatar os processos nas Câmaras para as quais 
estivessem designados. Vale notar que a Seção IV 
do mesmo Capítulo II já dispunha sobre um Minis-
tério Público de Contas, integrado por 4 Membros. 

Setenta anos mais tarde, na Constituinte de 88, 
foi grande a vontade de reformar o Tribunal de Con-
tas. Cogitou-se integrá-lo exclusivamente por Audi-
tores, entre muitas outras propostas ventiladas. 

A ideia que venceu, no entanto, é a que hoje 
consta do texto da Carta Magna: entre os Mi-
nistros, um assento foi reservado aos Auditores 
que, no entanto, quando não em substituição, 
exercem atividades da judicatura e gozam das 
prerrogativas de juiz de última entrância da ma-
gistratura federal. 

Mais ainda: o art. 75 da CF/88, que comanda 
a verticalização da estrutura federal nos Tribunais 
Estaduais, fez do cargo de Auditor um de existên-
cia obrigatória em todos os Tribunais. 

A rede de Tribunais de Contas, hoje compos-
ta por 34 Instituições, não dispunha de Auditores 
em todos os quadros. Em alguns, como no caso 
do Estado de São Paulo, o cargo nunca existiu. 
Cada ente precisou concluir como a nova figura 

funcionaria em seu regramento, e isto vem paula-
tinamente ocorrendo até hoje. 

Nos Tribunais em que o cargo de Auditor exis-
tia, tais como nos estados de Minas Gerais, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e no próprio Tribunal 
de Contas da União, eram em número reduzido 
(geralmente três), e tinham as prerrogativas da 
magistratura e da substituição como as principais. 

Em recente estudo calculou-se que, em média, 
existem cinco cargos por Tribunal, sendo frequen-
te que se encontre sete cargos ou três cargos.

Não ajudou a denominação escolhida pelo 
constituinte, “Auditor”, para descrever as suas 
atividades, entretanto. 

Hoje, “Auditor” tem um significado diferente e 
específico para o mercado de trabalho, que não é 
o mesmo que descreve as funções constitucionais. 

Os Tribunais viram crescer a análise de do-
cumentação contábil concomitantemente com a 
evolução das denominações dos cargos. 

Atualmente, em diversos Tribunais do Brasil 
existem dois cargos de “Auditor”, ambos provi-
dos por concurso, mas referindo-se a posições 
diferentes na estrutura. 

Nos estados de Pernambuco, Paraíba, Piauí, 
Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe e na própria União, os responsáveis pela 
fiscalização in loco ocupam cargos intitulados 
“Auditor de Controle Externo”, “Auditor de Con-
tas Públicas” e “Auditor Contábil”, entre outros. 

Já os substitutos dos Conselheiros e Ministros 
nos mesmos Tribunais foram admitidos mediante 
concurso diferente para a carreira isolada intitu-
lada “Auditor”. 

Nas palavras do Ministro do STF Octavio 
Gallotti: “O status dos auditores dos Tribunais de 

Em diversos 
Tribunais do Brasil 
existem dois cargos 
de “Auditor”, 
ambos providos 
por concurso, mas 
referindo-se a 
posições diferentes 
na estrutura (...)

ARTIGOS

O papel do Auditor 
no Tribunal de Contas

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
Auditor-Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
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No Tribunal de 
Contas do Estado 
de São Paulo, 
compete aos 
Auditores substituir 
os Conselheiros em 
suas ausências e 
afastamentos (...)

Contas tem dado margem a muitas perplexidades, 
que começam com a impropriedade da denomina-
ção do cargo, ligada a uma tradição respeitável, 
mas totalmente divorciada do atual conceito de 
atividades de auditoria. Imprópria, por isso mes-
mo, para designar o servidor que tem normalmen-
te assento no Plenário do Tribunal de Contas (...)”. 

De fato, nos anos 70 o vernáculo empresta-
va sentido diverso para a palavra. A expressão 
Auditor é utilizada apenas em dois trechos do 
texto constitucional. A primeira, em referência 
ao Auditor do Tribunal de Contas, a segunda faz 
menção ao “Juiz Auditor” da Justiça Militar. Nes-
te caso, o cargo está adstrito ao Poder Judiciário 
propriamente dito. 

O termo Auditor como julgador ocorre espar-
samente em leis da época. O Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva dispõe que o STJD é composto 
por 9 membros denominados “Auditores”. 

Os membros dos Tribunais Eclesiásticos eram 
conhecidos como “Auditores”. Figuram, atual-
mente, como “Juízes Auditores”. 

Uma origem possível para a tradição está na 
Justiça Administrativa francesa do século XIX, 
pois os processos de contas eram chamados au-
dit, e os titulares do seu julgamento, auditeurs.

O dicionário Aurélio, edição de 1975, em sua 
página 160, deixa mais claro qual a acepção que 
se tinha de Auditor à época da Constituinte: “Au-
ditor (ô). *Do lat. auditore.] S.m. 1. Aquele que 
ouve; ouvidor. 2. Magistrado com exercício na 
Justiça militar e que desfruta de prerrogativas 
honorárias de oficial do exército. 3. Magistra-
do do contencioso administrativo. 4. Auditor da 
nunciatura (Tribunal Eclesiástico sujeito ao nún-
cio – Embaixador do Papa)” (Dicionário Aurélio, 
edição de 1975, p. 160). 

Obviamente a expressão Auditor ganhou 
forte identidade com a profissão contábil com 
o passar dos anos, principalmente dos anos 80 
em diante, quando ocorrências nos mercados de 
capitais solicitaram maior governança nas Socie-
dades Anônimas. 

Atualmente são “Auditores Fiscais” os servi-
dores públicos que analisam dados e feitos con-
tábeis, na Receita Federal e no Ministério do Tra-
balho, entre outros. Profissionais certificados pelo 
Conselho Regional de Contabilidade podem se 
habilitar à profissão de “auditor independente”, 
e profissionais das próprias empresas podem se 
entregar à “auditoria interna”. Estas acepções da 
palavra “auditor”, no entanto, diferem daquela 
pretendida pelo texto constitucional. 

No Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo, nos termos da Lei Complementar 979/2005, 
compete aos Auditores substituir os Conselhei-
ros em suas ausências e afastamentos, presidir 
a instrução dos processos que lhes forem distri-
buídos e exercer as demais competências dadas 
em regimento. 

A Resolução 1/2012, de status regimental, deu 
a eles a competência de diferir sem solução de 
mérito os processos que analisam contratos, atos 
análogos e convênios. Já a Resolução 3/2012 lhes 
concedeu a competência de julgar os processos 
singulares de jurisdição municipal. 

Das sentenças dos Auditores cabe recurso a 
ser relatado por Conselheiro nas Câmaras. 

Atualmente, existem sete cargos de Auditor 
no TCESP, cinco deles providos. 

O assento de Conselheiro reservado à 
categoria de Auditor é ocupado pela Exce-
lentíssima Senhora Conselheira Cristiana de 
Castro Moraes.
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Quando se fala em ‘royalties’, logo associamos o 
termo à exploração do petróleo, ao pré-sal. No entan-
to, a exploração de outros recursos gera o pagamento 
desta receita, que tem fundamento no artigo 20, § 1º 
da Constituição Federal:  É assegurada, nos termos da 
lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de gera-
ção de energia elétrica e de outros recursos minerais 
no respectivo território, plataforma continental, mar 
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compen-
sação financeira por essa exploração.

 A norma assegura a participação no resultado 
da atividade ou uma compensação financeira por 
essa exploração, sugerindo a existência de duas si-
tuações: o termo ‘compensação financeira’ insinua 
caráter indenizatório, pressupõe que a exploração 
gera, ou irá gerar, danos; enquanto que o termo ‘par-
ticipação’ traz conotação de partilha de benefícios1.  
Assim, pode-se dizer que a cobrança de royalties tem 
como finalidade recompor financeiramente os preju-
ízos ou danos causados pela exploração desses bens 
e proporcionar meio de remunerar a Administração 
pelos ganhos obtidos por essa atividade.

 O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público (“MCASP” para os íntimos)2, admite duas 
classificações para a receita de royalties. A União 
deve classificá-la como receita corrente, de origem 
patrimonial3. Vale dizer, são os bens do patrimônio 
da União (art. 20, inc. V a IX, CF)4 que, explorados, 
lhe geram uma renda. Os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios também classificam os royalties 
como receita corrente, mas originada de transferên-
cias correntes, da espécie intergovernamental5. Isso 
porque, na ótica orçamentária, transferências cor-
rentes intergovernamentais são recursos financei-
ros recebidos para atender despesas relacionadas a 

uma finalidade pública específica, mas que não cor-
respondem a uma contraprestação direta em bens e 
serviços a quem efetuou a transferência. 

De todo modo, embora os recursos naturais ex-
plorados sejam bens da União, a compensação ou 
a participação dos demais entes no resultado da 
exploração são por eles consideradas como receitas 
originárias. Não há convênio, acordo ou ajuste a ser 
celebrado para que os royalties sejam transferidos 
da União para os entes subnacionais, a transferência 
decorre automaticamente da lei. Por isso, entendeu o 
STF que o Tribunal de Contas da União não é compe-
tente para fiscalizar a aplicação dos recursos repas-
sados de royalties, mas sim os respectivos Tribunais 
de Contas locais, porquanto estes valores se incor-
poram ao patrimônio do respectivo ente político (MS 
24.312, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 19.02.2003).

 Como já afirmou o STF ao analisar a compensa-
ção financeira pela exploração de recursos minerais 
(CFEM), “o tratar-se de prestação pecuniária com-
pulsória instituída por lei não faz necessariamente 
um tributo” (RE 228.800, Rel. Min. Sepúlveda Per-
tence, j. 25.09.2001). A distribuição da receita é 
definida em cada lei que institui os royalties, sendo 
sempre objeto de muitas discussões no Congresso 
Nacional. Royalties não são tributos, muito menos, 
impostos. Por isso, não são afetados pelo princípio 
da não vinculação (art. 167, inc. VI, CF). Ou seja, é 
possível que a lei instituidora da cobrança dos royal-
ties dê destinação vinculada a tais receitas.  Aliás, é 
até oportuno que a legislação dê destinação especí-
fica a tal “renda extra”. 

Estas limitações devem ter em conta que a verba 
advinda dos royalties é uma receita finita e instável. 
Por isso é importante que a norma instituidora impe-
ça sua aplicação com certas despesas. Por exemplo, 
receita de royalties de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica, de recursos minerais, da 

É preciso 
consciência e 
responsabilidade no 
uso das receitas de 
royalties, a fim de que 
as administrações 
beneficiadas não 
sucumbam à 
“maldição dos 
recursos naturais”

ARTIGOS

Responsabilidade no 
uso de ‘Royalties’

RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC)
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exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do 
gás natural, não pode ser usada para pagar dívidas 
(salvo se contraídas com a União - afinal, ela é a 
detentora dos bens explorados!).

 Estes royalties também não podem ser usados 
para pagar quadro permanente de pessoal, exceto 
se for custeio de despesas com manutenção e de-
senvolvimento do ensino, especialmente na educa-
ção básica pública em tempo integral (art. 8º da Lei 
Federal 7.990/1989).  Apenas o Congresso Nacional 
pode instituir a cobrança de royalties. Mas os Esta-
dos e Municípios podem, respeitando as regras ge-
rais, disciplinar como irão empregar esta receita. 

O Estado de São Paulo decidiu que os royalties 
da exploração de petróleo e gás natural, que não fo-
rem destinados às áreas de educação e saúde, sejam 
empregados para capitalizar seu fundo previdenciá-
rio e o fundo de expansão do agronegócio paulista 
- FEAP (Lei Estadual 16.004/2015).

 Dada esta miríade de restrições no emprego da 
receita de royalties, o TCESP impõe que tais recursos 
sejam movimentados em contas vinculadas (uma 
para cada espécie de royalty), para dar maior trans-
parência e rastreabilidade aos valores. Oportuno 
lembrar que o Prefeito Municipal que dá aplicação 
indevida a verbas públicas pode incorrer em crime 
de responsabilidade, assim como aquele que realiza 
despesa não autorizada por lei (art. 1º, incisos II e 
IV do Decreto-Lei 201/1967). O agente público que 
ordena despesa não autorizada em lei também pode 
incorrer em crime (art. 359-D do Código Penal).

 Os cidadãos precisam ficar atentos ao montante 
que seu Estado e Município recebem de royalties.No 
Portal da Transparência do Governo Federal é possível 
conferir que foram arrecadados cerca de R$ 23,5 bi-
lhões em royalties do petróleo em 2015, 52% do total 
que se previa arrecadar. É também possível conferir 
que o Estado do Rio de Janeiro recebeu aproximada-

mente R$ 5,5 bilhões em transferências de royalties. O 
site da Agência Nacional do Petróleo (ANP) também 
permite consultar quanto cada Estado e Município re-
cebeu. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
informa que o montante arrecadado com a compen-
sação financeira pela utilização de recursos hídricos 
(CFURH) atingiu R$ 2,4 bilhões em 2015. A Usina de 
Itaipu, sozinha, pagou R$ 791 milhões em royalties.

 O Portal da Transparência Mineral, mantido pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral, tam-
bém é uma boa fonte de consulta. A arrecadação 
com CFEM atingiu R$ 1,4 bilhões em 2015, dos quais 
45,19% arrecadados pela Superintendência do Esta-
do de Minas Gerais. Os cidadãos paulistas contam 
ainda com o Observatório da Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás Natural em São Paulo6. 

É preciso consciência e responsabilidade no uso 
das receitas de royalties, a fim de que as adminis-
trações beneficiadas não sucumbam à chamada 
“maldição dos recursos naturais” (ou “paradoxo da 
abundância”). Os administradores públicos precisam 
saber se planejar para seguir a vida quando cessa-
rem (ou diminuírem) os pagamentos dos royalties.

[1] No entanto, as leis que tratam do tema não adotam rigor técnico 
em diferenciar estas situações no uso da nomenclatura. No decorrer 
deste texto, emprego o termo royalties de forma a englobar todas as 
receitas com fundamento no art. 20, § 1º da Constituição Federal; 
[2] O MCASP consolida conceitos, regras e procedimentos de reco-
nhecimento e apropriação das receitas e despesas orçamentárias de 
forma padronizada para os três níveis de governo. Ele traz normas 
gerais que permitem a consolidação das contas públicas, nos ter-
mos do art. 50, § 2º da LRF; [3] Assim, no orçamento da União, os 
royalties são identificados pelos três primeiros dígitos 134: Categoria 
econômica: receita corrente (código 1), Origem: receita patrimonial 
(código 3), Espécie: compensação financeira (código 4); [4] CF/88, 
art. 20. São bens da União: (...) V - os recursos naturais da platafor-
ma continental e da zona econômica exclusiva; VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII - os potenciais de 
energia hidráulica; IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
[5] Assim, no orçamento destes entes, os royalties são identificados 
pelos três primeiros dígitos 172: Categoria econômica: receita cor-
rente (código 1) Origem: transferências correntes (código 7), Espécie: 
Intergovernamentais (código 2); Por exemplo, o código 1721.22.11 
é usado no orçamento para identificar a receita que os Estados re-
cebem como Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos 
Hídricos; [6] http:\\observatorio.energia.sp.gov.br
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O volume de recursos públicos desperdiçados no 
Brasil motivados por atrasos ou não conclusão de 
obras públicas é astronômico. Segundo um estudo 
elaborado pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), no ano de 2014, em análise de apenas seis gran-
des obras de infraestrutura contratadas pelo Governo 
Federal, o prejuízo do atraso das obras, em 2013, mon-
tava a R$ 28 bilhões. Vejam bem, apenas seis obras, 
imaginem o montante desse valor pelo país afora.

Além desse prejuízo financeiro é necessário agre-
gar o prejuízo incalculável causado ao cidadão que 
fica sem atendimento médico, por atraso nas obras de 
hospitais ou das crianças em escolas que nunca são 
entregues, ou de obras inacabadas como a transposi-
ção do Rio São Francisco, mas também podemos citar 
rodovias, ferrovias, obras de saneamento básico etc.

Várias são as causas desses prejuízos, mas se 
pode elencar a má qualidade dos projetos básicos, 
utilizados para a realização do orçamento e posterior 
licitação das obras, bem como falhas na fiscalização 
dessas obras por parte da Administração Pública, que 
pode derivar da ineficiência ou da corrupção de seus 
agentes, como se vê hoje bem demonstrado pela 
Operação “Lava Jato”.

Um eficiente remédio para esse mal é um ins-
trumento jurídico implementado pelo governo 
dos Estados Unidos em 1893, denominado Perfor-
mance Bond, ou Seguro-garantia na nossa amada 
Língua Portuguesa.

A Lei Federal nº 8.666/93, que é o nosso marco 
regulatório das licitações e dos contratos com o Po-
der Público, até prevê essa modalidade de seguro 
em seu artigo 56, no entanto, além de ser faculta-
tivo, não pode passar de 10% do valor do contrato, 
como prescrito em seu parágrafo 3º. O modelo ado-
tado nos Estados Unidos, Canadá e Japão, podem 
atingir mais de 100% do valor da obra.

Por esse sistema, se a empreiteira (tomadora do 
seguro) não concluir, atrasar ou executar de forma 
inadequada a obra contratada, a seguradora pro-
moverá a conclusão e/ou reparos necessários, quer 
contratando terceiro para tanto, quer indenizando 
o Poder Público (segurado) para que este contrate 
terceiro com esse objetivo.

A obrigação de reparar os prejuízos estimula 
a seguradora a fiscalizar de perto a obra, cobran-
do da empreiteira o cumprimento de cada prazo e 
obrigação contratual, ou seja, o cumprimento à risca 
do cronograma físico-financeiro, o que implica em 
maior eficiência na execução dos serviços.

Outro benefício que esse sistema gera é que 
as empresas que possuem um histórico de maior 
confiabilidade podem oferecer preços mais com-
petitivos ao Estado, porquanto paguem um prêmio 
menor para obtenção do seguro-garantia, além de 
afastar consequentemente as empreiteiras negli-
gentes, visto que o valor do prêmio mais elevado 
(que ocasiona também um maior valor da sua pro-
posta) é um forte indicador de falhas em sua per-
formance pretérita.

A adoção da performance bond, ou seguro-ga-
rantia nos moldes da legislação norte americana na 
nossa nova lei de licitações, que ainda está em ges-
tação no Congresso Nacional, será uma importante 
ferramenta no combate ao desperdício e corrupção 
em nosso país, já que, conforme podemos verificar 
nos noticiários, as obras públicas são as principais 
fontes de desvios de dinheiro público no Brasil.

Somos um país carente em áreas vitais, como sa-
neamento básico, saúde, educação e segurança, e a 
boa aplicação dos recursos públicos é fundamental 
para o desenvolvimento da cidadania e busca per-
manente da igualdade social. 

Vamos lutar por essa ideia.

A boa aplicação 
dos recursos 
públicos é 
fundamental para 
o desenvolvimento 
da cidadania e 
busca permanente 
da igualdade 
social (...)

ARTIGOS

Combate à corrupção e ao 
desperdício em obras públicas

CLÉBER IGNÁCIO DA SILVA
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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ARTIGOS

A sociedade atual exige novas formas de 
gestão pública. Órgãos, empresas públicas, 
autarquias e fundações, na busca de um mo-
delo que lhes propicie atender às exigências 
da sociedade, estão se adequando e procu-
rando adotar as seguintes estratégias:

Cultura da inovação: não é só o ine-
ditismo, mas também a reinvenção do que 
está sendo feito. A capacidade de se reno-
var é um dos fatores fundamentais que de-
finem a longevidade de uma organização.

Pensamento sistêmico: noção de per-
tencimento ao “todo”. Percepção ampliada  
de que o trabalho de um, impacta no traba-
lho do outro.

Desenvolvimento de parcerias: Or-
ganizações Públicas devem ter sempre ao 
seu lado parceiros de confiança e profissio-
nais para oferecerem o melhor serviço.

Geração de valor: proposição e alcance 
de objetivos que ofereçam respostas efetivas 
às necessidades ou demandas da sociedade. 

Gestão participativa: quanto melhor 
forem distribuídas as informações, maiores 
serão os conhecimentos sobre os proces-
sos, o que tornará mais assertivas as ações.

Foco no cidadão e na sociedade: o 
objetivo deve ser o bem-estar comum. Im-
plantar sistemas políticos que amadureçam 
cada vez mais a cidadania e favoreçam a or-
ganização e a expressão da sociedade civil.

Responsabilidade social: é quando, de 
forma voluntária, são adotados comporta-
mentos, posturas e ações que promovam o 
bem-estar do público interno e/ou externo.

Visão de futuro: é a idealização de um 
futuro desejado. É o desejo coletivo a ser 
alcançado. O futuro é um grande ponto de 
interrogação, mas o futuro desejado será o 
futuro que será construído.

Controle social: forma de fiscalização e con-
trole pela sociedade sobre as ações do Estado.

Gestão baseada em processos: há 
uma visão horizontal dos trabalhos, procuran-
do dar um sentido de conjunto aos processos 
e organizar a sua execução da melhor forma.

Aprendizado organizacional: pode 
ser definida como um conjunto de práticas 
com finalidade de favorecer os processos de 
criação, transferência, compartilhamento, 
disseminação e aplicação do conhecimento.

Liderança e constância de propó-
sitos: a liderança deve estabelecer as es-
tratégias de acordo com as diretrizes da 
organização, efetuar a gestão para o atin-
gimento dos resultados, buscando a moti-
vação e comprometimento dos envolvidos.

Comprometimento com as pessoas: 
pode ser percebido quando há o desejo de 
fazer parte da organização e de participar 
dos objetivos, há um sentimento de orgulho 
ou prazer em fazer parte da organização. 

Órgãos, 
empresas 
públicas, 
autarquias e 
fundações estão 
se adequando 
e procurando 
adotar 
estratégias (...)

Modelo de Excelência 
na Gestão Pública

SEBASTIÃO TADEU CHAVES
 Agente da Fiscalização-Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, é consi-
derada o mais recente marco legal no relacionamento 
do Estado com particulares para o desenvolvimento 
das atividades científicas, tecnológicas e de inovação, 
resultante da recente Emenda na Constituição Federal 
nº 85 de 2015, que passou, dentre outras, a prever a 
articulação entre os entes federativos e a iniciativa pri-
vada na produção científica, tecnológica e de inovação.

A primeira legalização da questão foi com a Lei 
nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que no âmbito 
estadual obteve grande impacto, oferecendo a opor-
tunidade para novos arranjos institucionais na admi-
nistração paulista, com a instituição da Lei Paulista de 
Inovação nº 1.049, de 19 de junho de 2008.

Com medidas de incentivo à inovação, à pesquisa, 
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à en-
genharia não rotineira entre setor público e privado, a lei 
previu resultados aplicáveis no ambiente social e produ-
tivo e serviu como estímulo à competitividade do Esta-
do de São Paulo, revogando-se a Lei n.º 4.894, de 4 de 
novembro de 1958, e a antiga estrutura administrativa.

Atualmente, as novas iniciativas e mudanças trazi-
das no bojo da Lei nº 13.243/2016 são objeto de estu-
dos e discussões na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp), com a participação de represen-
tantes de universidades, institutos de pesquisa, funda-
ções públicas e frentes parlamentares, para que seja 
definida a aplicabilidade da matéria neste âmbito.

Por outro lado, isso não nos impede de antecipar 
nossa reflexão sobre as modificações previstas no 
uso dos recursos públicos, meio a atuação conjunta 
entre instituições públicas e privadas. A nova iniciati-
va autorizou Estados, Distrito Federal e Municípios a 
concederem recursos para as Instituições Científicas e 
Tecnológicas (ICT’s) e pesquisadores independentes, 
para a viabilização dos projetos de ciência, tecnologia 

e inovação, por meio da celebração de termo de ou-
torga, convênio, contrato ou instrumentos congêneres, 
desde que aprovado o plano de trabalho e vinculando 
a vigência ao tempo necessário para conclusão do ob-
jeto do projeto. A ideia foi flexibilizar a execução des-
tes projetos, facilitando os procedimentos de gerência, 
como a possibilidade de transpor, remanejar ou trans-
ferir os recursos de uma categoria para outra e orien-
tando os controles para a avaliação dos resultados.

Além de recursos financeiros, foi prevista para exe-
cução dos instrumentos a concessão de recursos hu-
manos, materiais ou de infraestrutura pelos entes da 
federação, agências de fomento e ICT’s às empresas 
e entidades sem fins lucrativos, permitindo o uso e o 
compartilhamento desses recursos. Os entes federati-
vos puderam conceder bolsas de estímulo à inovação e 
apoiar o inventor independente que tenha sua criação 
comprovada pelo depósito de patente.

Na prestação de contas dos instrumentos firmados, 
o novo normativo orientou os entes federativos a sim-
plificar e a uniformizar os procedimentos, tornando-os 
compatíveis com as características inerentes às ativida-
des científicas, tecnológicas e de inovação, garantindo 
a governança e a divulgação das informações anual-
mente por meio eletrônico, de modo preferencial.

Diante de tantas possibilidades para que esses 
projetos sejam executados e efetivos para o desen-
volvimento econômico e social do país, como garantir 
a comprovação da boa e regular execução dos recur-
sos sem o risco de exigir informações insuficientes? 
Como resguardar os recursos públicos e inibir práticas 
que acarretem prejuízos ao erário e à sociedade, sem 
delimitar ou precarizar o papel que a prestação de 
contas exerce ao zelar pelo bem público? São ques-
tões a serem respondidas e que cabem a todos nós 
como objeto de reflexão e participação popular.

Como garantir a 
comprovação da 
boa e regular 
execução dos 
recursos sem o 
risco de exigir 
informações 
insuficientes? (...)

Novas perspectivas para a prestação 
de contas dos recursos públicos

ARTIGOS

JAQUELINE D’AGOSTINO
Agente da Fiscalização da Diretoria de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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ARTIGOS

FRANCISCO PERCIVAL PINHEIRO FILHO
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A Constituição de 1988 garantiu a ma-
nutenção de dois sistemas de saúde no Brasil 
– o público e o privado – com a possibilidade 
de estabelecimento das mesmas coberturas 
assistenciais. Isto significa que o sistema de 
saúde suplementar privado pode ser o princi-
pal sistema de saúde a atender um indivíduo, 
uma vez que, podendo assumir o custo da 
atenção privada à saúde, este indivíduo po-
derá não utilizar o sistema público de saúde, 
e, neste caso, o sistema privado de saúde dei-
xa de possuir um caráter suplementar.

Garantiu, também, as condições para 
a consolidação do sistema de saúde suple-
mentar privado ao afirmar que a assistência 
à saúde é livre à iniciativa privada e as insti-
tuições privadas poderão participar de forma 
complementar do SUS.

Mais do que garantir as condições ne-
cessárias para a consolidação do sistema de 
saúde suplementar privado, a Constituição 
de 1988 franqueou aos provedores privados 
de saúde, com preferência para os conside-
rados filantrópicos, o acesso ao fundo públi-
co que financia o SUS.

Estabeleceu, dessa forma, a dependên-
cia dos gestores do SUS em relação aos 
provedores privados de saúde que possuem 
capacidade instalada para a prestação de 
serviços especializados de atenção à saúde, 
notadamente os serviços hospitalares de 
média e alta complexidades.

Os estudos relativos aos hospitais filan-
trópicos apontam para sua fragilidade eco-
nômica e gerencial e que esta fragilidade é 
uma ameaça a sua sobrevivência e constitui 

um risco potencial ao SUS na medida em 
que estes hospitais são, em muitos muni-
cípios, prestadores únicos de serviço ou os 
únicos prestadores de serviços especializa-
dos ao Sistema Único de Saúde.

Duas ideias presentes nesses estudos 
nos levam a refletir sobre a natureza e as 
consequências da relação entre os hospitais 
filantrópicos e o SUS.

A primeira ideia afirma que os hospi-
tais filantrópicos são um patrimônio público 
que precisam ser preservadom e que foram 
reconhecidos como parceiros fundamentais 
do SUS pela Constituição de 1988. Ora, não 
restam dúvidas que os hospitais filantrópi-
cos são um patrimônio social importante, 
construído e constituído ao longo de anos 
pelas comunidades nas quais estão inseri-
dos, representando, neste sentido, a trajetória 
dessas comunidades. Agora, assumir que os 
hospitais filantrópicos são um patrimônio pú-
blico e como tal precisam ser preservados é 
atribuir-lhes uma natureza que não possuem. 
E reconhecê-los como parceiros fundamen-
tais soa bem maior que a preferência para a 
participação de forma complementar do SUS 
que a Constituição de 1988 garante.

A segunda ideia sustenta que a operação 
de planos próprios de saúde é uma possibi-
lidade de sustentação financeira dos hospi-
tais filantrópicos. Tais planos de saúde apre-
sentam preços menores que os das demais 
operadoras, constituindo-se, portanto, em 
alternativa para a parcela da população que 
não pode arcar com planos de saúde a pre-
ços médios de mercado. Ocorre que os pre-

ços menores decorrem, em boa medida, dos 
benefícios fiscais usufruídos pelos hospitais 
filantrópicos e da amortização de investimen-
tos por meio de recursos oriundos do SUS.

Decorrem daí duas questões importan-
tes: a preponderância dos recursos públicos 
no financiamento dos hospitais filantrópicos 
com o Estado, assumindo o papel de  tercei-
ro pagador, e a possibilidade de ocorrência 
de subsídios cruzados quando o hospital fi-
lantrópico possui duas portas de entrada: a 
destinada aos usuários do SUS e a  destinada 
aos usuários de planos de saúde privados e a 
atendimentos particulares.

A preponderância dos recursos públicos 
no financiamento dos hospitais filantrópicos 
transformou definitivamente os propósitos e 
a função social original dessas entidades, le-
vando-as a se tornarem públicas de fato.

Por seu turno, a possibilidade de ocorrên-
cia de subsídios cruzados quando o hospital 
filantrópico possui duas portas de entrada 
leva ao comprometimento do fundo público 
que financia o SUS com ações que implicam 
estritamente em benefícios privados.

 Compreender essa alteração na na-
tureza dos hospitais filantrópicos e suas 
implicações, tanto para a estrutura de 
gestão dessas entidades quanto para a 
relação que mantêm com o SUS, tendo em 
vista a parcela dos recursos destinados 
à saúde que recebem, é importante para 
a formulação de modelos de fiscalização 
operacional que possibilitem a verificação 
da eficiência, da eficácia e da efetividade 
da política pública de saúde.

A natureza dos 
hospitais filantrópicos
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ARTIGOS

A francesa Esther Duflo e o indiano Abhijit 
Banerjee, economistas do Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), criaram, em 2003, o Labora-
tório da Pobreza, hoje conhecido como J-Pal. Base-
ando-se em metodologia científica, a iniciativa tem 
por objetivo reduzir a pobreza. A partir das evidên-
cias coletadas, são propostas melhorias na opera-
cionalização das políticas públicas avaliadas para 
maior impacto (efetividade) na população atendi-
da. Referidos pesquisadores notaram que grande 
parte dos programas sociais governamentais tem a 
preocupação em atender o maior número possível 
de cidadãos, sem se preocupar com os resultados 
qualitativos das intervenções realizadas.

Epigrafado panorama aplica-se ao contexto 
brasileiro. Ao longo das últimas décadas, dada as 
enormes desigualdades sociais, importantes progra-
mas têm sido executados pelos Entes Federativos. 
Em grande parte das ações governamentais, a últi-
ma etapa do ciclo das políticas públicas (monitora-
mento e avaliação) é a que recebe menor atenção.

O controle enfatizado relaciona-se a aspectos 
quantitativos. Esse viés decorre de uma falta de 
cultura de fiscalização no acompanhamento de pro-
jetos, atividades e programas especiais pelos formu-
ladores, executores e gestores públicos. Manifesta-
se, igualmente, em nossa legislação de regência, ao 
privilegiar limites mínimos de gastos públicos, sob 
pena de sanções aos responsáveis (arts. 34, inc. VII; 
35, inc. III e 212 da Constituição Federal; arts. 60 
e 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias; art. 25, §§ 1° e 3° da Lei Complementar n° 
101/2000), sendo, mormente, silente quanto ao não 
atendimento de metas qualitativas.

A partir da Emenda Constitucional n° 19/1998, 
a transição de um Estado Burocrático para um 
Gerencial acelerou-se. Ao incluir a eficiência como 

princípio constitucional da Administração Pública, a 
agenda política incorporou a necessidade por me-
lhor gerenciamento e aperfeiçoamento dos produ-
tos e serviços. Ainda assim, a avaliação qualitativa 
das políticas públicas é algo incipiente.

Nesse sentido, a atuação das Cortes de Contas 
é fundamental para definitiva mudança de para-
digma.  A auditoria operacional, de índole constitu-
cional (arts. 70 e 71, inc. I), compõe instrumento de 
transformação da gestão pública e de nosso país.

A fiscalização finalística envolve a análise das 
premissas que motivaram a concepção do programa 
governamental, as etapas de implantação e de exe-
cução, culminando na avaliação dos resultados obti-
dos. Para tanto, é necessário, na fase inicial do ciclo, 
o estabelecimento de indicadores para mensuração 
do que foi realizado em face do planejado. Hoje, o 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), 
concebido pelo TCESP, constitui valiosa ferramenta 
para as gestões municipais, ao fornecer indicadores 
de qualidade das principais áreas de atuação do se-
tor público. Referidos parâmetros deverão ser igual-
mente consignados na tríade orçamentária (PPA, 
LDO e LOA) e nos planejamentos setoriais.

Eleitos os parâmetros de controle, o monitora-
mento deverá ser periódico, permitindo a correção 
de desvios e a adoção de medidas para aperfeiço-
amentos necessários nas ações governamentais, 
especialmente quando frustradas as metas inicial-
mente consignadas. Nesse sentido, os acompanha-
mentos de execução de contratos e de repasses 
públicos, as fiscalizações ordenadas e as auditorias 
concomitantes são algumas das ferramentas que a 
Corte Paulista de Contas tem utilizado para avalia-
ção das políticas públicas. É a contribuição do Con-
trole Externo para que os objetivos fundamentais da 
Lei Maior sejam, enfim, alcançados (artigo 3°).

Fiscalizações 
ordenadas 
e auditorias 
concomitantes são 
ferramentas que a 
Corte tem utilizado 
para avaliação 
das políticas 
públicas (...)

O Controle Externo na 
avaliação das políticas públicas

LEANDRO L. S. DALL’OLIO
Chefe-Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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ARTIGOS

Ao contrário do que seria esperado, a crise econômi-
ca não diminuiu a quantidade de resíduos sólidos pro-
duzida pela população, demonstrando que o impacto no 
consumo não teve correlação direta com a produção do 
lixo urbano. O atingimento dos principais objetivos da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010, 
regulamentada pelo Decreto 7404/2010 - não apresenta 
a evolução esperada e necessária. Princípios como os da 
não geração, redução, reutilização, reciclagem e trata-
mento adequado dos resíduos sólidos ainda não são se-
guidos no país. Em 2015, cada brasileiro produziu cerca 
de 391 kg de lixo, valor muito próximo ao produzido em 
países europeus com PIB mais elevado que o do Brasil.

Apesar de o crescimento na geração de resíduos 
sólidos urbanos (RSU), a destinação continua deficien-
te, causando impactos socioambientais de grandes pro-
porções. No Brasil, cerca de 30 milhões de toneladas de 
RSU são depositados em lixões ou aterros controlados 
todos os anos. Os aterros controlados, assim como os 
lixões, são formas inadequadas para tal disposição, pois 
não possuem medidas de tratamento e proteção am-
biental, provocando a contaminação do solo e do lençol 
freático e uma ameaça à saúde pública. 

Tais impactos são evitados pelos aterros sanitários, 
que possuem mecanismos para a drenagem do choru-
me e impermeabilização do solo, além do reaproveita-
mento do biogás, tudo monitorado para minimizar o 
dano ambiental. A solução do problema, contudo, não 
está apenas no fim do caminho percorrido pelo resíduo, 
mas no meio. Os contratos de coleta e destinação pre-
cisam de maior controle pela Administração. Esse con-
trole passa pela contratação adequada, mediante uma 
precisa estimativa dos volumes produzidos de cada 
tipologia de resíduo e do custo de tratamento, além 
da definição de metas e medidas para o aumento da 
reciclagem e da reutilização, a diminuição da geração e 
a implantação da coleta seletiva.

As empresas contratadas deveriam coletar sepa-
radamente cada tipo de lixo e dar a destinação ade-
quada de cada um, mas, na prática, a ausência de fis-
calização abre espaço para uma coleta sem a devida 
separação e para a destinação inadequada.

Tudo isso deve estar contemplado no Plano de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) que deve con-
ter, inclusive, alternativas para que os municípios possam 
arcar com os altos custos envolvidos em todos estes pro-
cessos, seja através de consórcio com outros municípios, 
para repartir o ônus, seja mediante estabelecimento de 
taxas específicas para custeio desses serviços. 

Infelizmente, muitos municípios nem mesmo ela-
boraram seus planos, apesar de atingido o prazo má-
ximo para tal e continuam a descartar lixo a céu aber-
to, apesar da configuração de crime ambiental desde 
1981. A implantação da PNRS também depende do 
funcionamento da logística reversa, fruto de acordos 
setoriais entre o governo e as empresas. Na Logística 
reversa, o setor empresarial coleta os resíduos que 
gerou, reaproveitando-os ou dando a destinação final 
ambientalmente adequada.

Alguns acordos nas áreas de embalagens de agro-
tóxicos, óleo lubrificante, lâmpadas, pneus, pilhas e 
baterias já foram firmados com o Governo e sua exe-
cução precisa ser acompanhada pelos municípios, em 
auxílio aos órgãos federais.

Vivemos num cenário em que é clara a responsa-
bilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produ-
tos, envolvendo desde os fabricantes e distribuidores 
até os consumidores finais e administradores públicos 
responsáveis pelos serviços de limpeza urbana e ma-
nejo dos resíduos sólidos. Todos - governo, empresas 
e consumidores - devem agir em conjunto nessa luta 
contra a má gestão, a ineficiência técnica e a falta de 
recursos financeiros para lidar com um assunto tão 
importante como o manejo dos resíduos sólidos.

A ausência de 
fiscalização abre 
espaço para uma 
coleta sem a 
devida separação e 
para a destinação 
inadequada (...)

SILVIA M. A. GUEDES GALLARDO
Assessora-Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

O problema da disposição inadequada 
de resíduos sólidos no Brasil
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ADAILTON DE SOUZA DAMASCENO
Auxiliar Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A efetividade do serviço público
em prol da sociedade

A concepção de um Estado meramente 
formal não é suficiente para atingir na prática 
todos os objetivos da Constituição Cidadã, so-
bretudo no que diz respeito aos aspectos orga-
nizacionais de cunho burocrático que por vezes 
inviabilizam a execução de atividades voltadas 
aos anseios sociais. 

Maior fração dessa dificuldade reside na 
questão estrutural de parâmetros ou geração de 
dados que indiquem o nível de precariedade a 
ser suprido, tal qual demonstrado nos resultados 
gráficos elaborados, por exemplo, no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.

Diante da multiplicidade de informações 
contidas em diversos setores da Administração 
Pública, o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo vem trabalhando no sentido de agregar 
valores prioritários, sistematizá-los e posterior-
mente mensurar quantitativos que indiquem 
defasagens e respectivos avanços no atendi-
mento à demanda social, através do instrumen-
to classificado como Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM). 

Aliado aos avanços tecnológicos e à ba-
gagem de experiência construída ao longo do 
tempo por aquela Egrégia Corte de Contas, 
esse instrumento de efetividade vem servindo 
de matriz orientadora ao identificar os setores 
mais precários, afastando, assim, a figura dos 
denominados elefantes brancos, ou seja, aque-
las ações que em nada contribuem para o bene-
fício da sociedade.

Ocorre que a ação configuradora de tais 
objetivos se ajusta à natureza de ação con-
junta, fator essencial que compreende a parti-
cipação de toda a estrutura do funcionalismo 
público, visando à uniformização e geração de 

dados a serem utilizados para as devidas to-
madas de decisões. 

Portanto, a expressão de equilíbrio e trans-
parência, cerne da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, torna sua operacionalização aliada ao 
excelente trabalho que o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo vem exercendo em prol da 
sociedade, precisamente no que diz respeito à 
construção de parâmetros indicados no IEGM, 
que servem de bússola para os gestores muni-
cipais e demais setores públicos. 

Importante ressaltar algumas distinções, 
tais quais aquelas transcritas por Carvalho 
Filho: “A eficiência não se confunde com a 
eficácia nem com a efetividade. A eficiência 
transmite sentido relacionado ao modo pelo 
qual se processa o desempenho da atividade 
administrativa; a ideia diz respeito, portanto, 
à conduta dos agentes. Por outro lado, eficá-
cia tem relação com os meios e instrumentos 
empregados pelos agentes no exercício de 
seus misteres na administração; o sentido 
aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, 
a efetividade é voltada para os resultados 
obtidos com as ações administrativas; sobre-
leva nesse aspecto a positividade dos obje-
tivos. O desejável é que tais qualificações 
caminhem simultaneamente...” (Carvalho 
Filho. pg. 33 – 2013)

Diante da doutrina elencada, verifica-se, 
portanto, que o conjunto de ações eficientes 
aplicadas com instrumentos eficazes, tal qual 
o IEGM, traduzem o fenômeno da efetividade 
na Administração Pública.

A expressão 
de equilíbrio e 
transparência, cerne 
da LRF, torna sua 
operacionalização 
aliada ao excelente 
trabalho que 
o TCESP vem 
exercendo...

Referência bibliográfica: 
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 
São Paulo, Atlas S.A., 27ª ed., 2014.
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Em 16 de maio de 2012, entrava em vi-
gor a Lei nº 12.527/2011 regulamentando o 
Direito de Acesso à Informação, previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º de nossa Constituição 
Federal. Desde 1988, mantinha-se este com 
sua eficácia contida, em virtude da inexis-
tência de norma de integração, restringindo 
a plena produção de seus efeitos.  A Lei de 
Acesso à Informação veio a preencher, final-
mente, tal lacuna infraconstitucional.

Desarte, o Brasil passou a figurar na 90ª 
posição como país a adotar legislação pró-
pria na matéria, atrás da Colômbia (1888), 
Estados Unidos (1967), Malawi (1994), Ugan-
da (1995) eTailândia (1997).

Embora recente em nosso país, o direito de 
acesso a dados produzidos ou mantidos pelos 
órgãos e entidades públicas teve seu marco 
inicial em 1766, na Suécia. Em termos globais, 
foi adotado pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948), pelo Pacto Interna-
cional de Direitos Civis e Políticos (1966), em 
diversas Convenções, Declarações e Tratados 
de Direitos Humanos, tais como a Declaração 
Interamericana de Princípios de Liberdade de 
Expressão (2000) e a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção (2003).

Ainda assim, cinco anos depois do início 
de sua vigência no território nacional, a Lei 
de Acesso à Informação ainda não foi regu-
lamentada por cerca de 65% das Prefeituras, 
Câmaras e Entidades Públicas fiscalizadas por 
este Tribunal de Contas (segundo dados con-
solidados durante a III Fiscalização Ordenada 
ocorrida em 26 e 27 de julho de 2016).

O volume é expressivo em se tratando 
do Estado de São Paulo. Mas, ao excluirmos 

as 255 cidades com mais de 10 mil habitan-
tes e também aquelas acima de 200 mil, nos 
deparamos com uma realidade composta por 
municípios de pequeno e médio porte com as 
limitações, características e notórias, advindas 
da situação financeira que os atinge.

O primeiro passo do gestor público, para 
cumprir a Lei nº 12.527/2011, é definir as re-
gras específicas a serem adotadas, no âmbito 
de sua competência, para o processamento 
dos pedidos de acesso a informações e, con-
comitantemente, a criação de um Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC).

O SIC deverá funcionar em endereço com 
condições apropriadas para: atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; infor-
mar sobre a tramitação de documentos nas suas 
respectivas unidades; e protocolizar documentos 
e requerimentos de acesso a informações.

Resumidamente e em termos gerais, o di-
reito atinge dados de interesse público conti-
dos em qualquer meio, suporte ou formato. O 
prazo para resposta é de 20 (vinte) dias, pror-
rogáveis por mais 10 (dez) dias, caso em que o 
interessado deve ser notificado.

Infelizmente, como prática repreensível, 
o direito de acesso tem sido utilizado, por 
vezes, para fins distintos daqueles preten-
didos pelo legislador, em clara distorção 
à sua essência, já que, por óbvio, a Lei nº 
12.527/2011 não se presta a fomentar o uso 
da máquina pública para patrocinar expe-
dientes de interesse privado.

Não é razoável supor que o legislador pre-
tendeu tornar a Administração Pública em pres-
tador de serviço para assessoramentos particu-
lares que atinjam o funcionamento do órgão, 

inviabilizando ou desviando o foco da gestão. 
Uma coisa é conceder o acesso a um documen-
to, outra é produzir documento específico com 
conteúdo encomendado através desse acesso.

No mesmo sentido, a questão do pedido de 
cópias. Ora, reproduzir significar produzir um 
igual, repetir a produção original. Então, se o 
documento se encontra no formato físico, sua 
reprodução, da mesma forma sua cópia, deverá 
ser assim produzida. Já aquele que se encontre 
no formato digital, em meio eletrônico, também 
o será eletronicamente replicado.

Agora, exigir-se que, por exemplo, um 
processo físico (em papel) seja transformado, 
transmutado, para meio digital, apenas para 
atender pedido particular, ultrapassa o objeti-
vo da lei. Tanto o é que o Decreto Federal nº 
7.724/12, que regulamentou a Lei de Acesso 
à Informação no âmbito da Administração Pú-
blica Federal, expressamente declarou em seu 
artigo 13: “Não serão atendidos pedidos de 
acesso à informação: genéricos; desproporcio-
nais ou desarrazoados; ou que exijam trabalhos 
adicionais de análise, interpretação ou conso-
lidação de dados e informações, ou serviço de 
produção ou tratamento de dados que não seja 
de competência do órgão ou entidade”.

É compreensível o panorama que se des-
dobra aos pequenos e médios municípios na 
execução da transparência passiva.

Mas, premente, sem dúvida, o cumpri-
mento da Lei de Acesso. Garantir a efetivi-
dade de seus mecanismos, consolidando a 
democracia participativa, é também assegu-
rar a excelência na prestação de serviço ao 
cidadão, legítimo detentor do poder e desti-
natário final da gestão pública.

DAPHNE DE ABREU SOUZA
Diretora-Técnica lotada na Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Cinco anos da 
Lei de Acesso à Informação
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Há propostas de emenda à Constituição pre-
tendendo a criação do Conselho Nacional dos Tri-
bunais de Contas (CNTC). Tramitam desde 2007. 
Buscam consolidar o controle externo da admi-
nistração pública em um sistema nacional, hoje 
disperso nas peculiares e próprias formas de fis-
calização e controle desenvolvidos pelos atuais 34 
Tribunais (TCU, 26 TCEs, TCDF, 4 Tribunais de Con-
tas dos Municípios do Estado, TCMSP e TCMRJ).

É que, embora todas as Cortes de Contas 
encontrem na Constituição Federal o supedâneo 
para suas competências, composição e organiza-
ção, nela também vão haurir fundamento para 
os contornos da sua autonomia, não submeten-
do suas atuações administrativas e financeiras, 
nem o cumprimento dos deveres funcionais de 
seus membros a um controle central, como se dá, 
por exemplo, com os membros do Judiciário e do 
Ministério Público, subordinados ao  Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP).

Ao se consolidar em um sistema nacional pa-
drões mínimos de atuação dos Tribunais de Con-
tas para o controle e fiscalização dos recursos 
públicos, garantir-se-ia, obviamente, tratamento 
equânime a uma mesma matéria, não se dei-
xando à mercê de diferenciadas disposições for-
muladas no âmbito de cada Corte de Contas ou, 
como se queira, na esfera de cada ordenamento 
jurídico federal, estadual ou municipal que têm 
a incumbência de disciplinar as suas correspon-
dentes leis de funcionamento. 

O que se quer dizer é que as diferentes leis 
orgânicas não deveriam destoar, por exemplo, no 
procedimento ou nos critérios de fiscalização sobre 
aplicação do mínimo constitucional da receita re-
sultante de impostos na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, ou do mínimo aplicável na saúde.

Normas uniformes sobre processo de contas 
seriam bem-vindas, na forma do que se pode-
ria chamar de Código de Processo de Contas, 
necessitando-se da devida alteração na Cons-
tituição Federal para que o Congresso Nacional 
pudesse vir a editá-lo, mercê do modelo federa-
tivo de competências legislativas adotado, que 
permite iniciativas subnacionais e até locais, 
forjando cada Tribunal, mediante lei própria, 
seu peculiar processo de contas. 

Pressupõe-se que um código nesses mol-
des garantiria uma conformação supostamen-
te mais objetiva e uniforme de observância 
do princípio do devido processo legal, de que 
são corolários a ampla defesa e o contraditó-
rio, passando pelo necessário cumprimento dos 
princípios da impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, 
interesse público e eficiência. 

O combate à corrupção e à má utilização dos 
recursos públicos passa também por critérios padro-
nizados de auditoria que poderiam irradiar do CNTC. 

Haveria de se pensar em fiscalização não 
apenas no que concerne à legalidade e à re-
gularidade dos procedimentos administrativos, 
mas, sobretudo no que diz respeito aos resul-
tados obtidos com a utilização dos recursos, 
notadamente sob a perspectiva da sua eficácia, 
eficiência e efetividade.

Nesse sentido, aliás, os Presidentes de Tribu-
nais de Contas de todo o Brasil reuniram-se no 
último mês de maio em São Paulo para promo-
ver a implantação do Índice de Efetividade da 
Gestão (INDICON) nos 5.570 municípios brasi-
leiros. Trata-se de ampliar nacionalmente o Índi-
ce de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), 
elaborado e implantado pelo TCESP sobre todos 
os municípios do Estado, menos a capital, para 

Normas uniformes 
sobre processo 
de contas seriam 
bem-vindas, na 
forma do que se 
poderia chamar de 
Código de Processo 
de Contas (...)

ARTIGOS

Um Conselho Nacional para 
os Tribunais de Contas

DIMAS EDUARDO RAMALHO
Conselheiro do  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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A validade dos atos 
administrativos 
praticados por 
membros dos 
Tribunais de Contas 
poderia ser apreciada 
pelo CNTC, à 
semelhança do que 
ocorre com o CNJ 
e CNMP (...)

monitorar as ações dos governos municipais 
às exigências das comunidades locais; ou seja, 
para verificar o resultado das políticas públicas 
dos municípios nas áreas da educação, saúde, 
planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, 
proteção dos cidadãos e governança da tecno-
logia da informação. 

Busca-se auxiliar os gestores municipais no 
planejamento, elaboração e implantação de 
políticas públicas, além de se pretender levar 
transparência à sociedade acerca da eficácia e 
até mesmo sobre a efetividade das ações gover-
namentais intentadas.

O Conselho Nacional dos Tribunais de Con-
tas, zelando pela autonomia dos Tribunais de 
Contas, haveria de ser perspectivado como ór-
gão representativo da independência dos mem-
bros dos 34 Tribunais de Contas hoje existentes, 
com delegação para centralizar o planejamento 
estratégico dessas instituições, discutindo com 
os representados e depois definindo a execu-
ção de padrões e metas nacionais de controle 
e fiscalização. Para tanto, poderia recomendar 
providências e expedir atos regulamentares. 

Além do que, ficaria encarregado de elaborar 
anualmente relatório estatístico sobre as ativida-
des de cada Tribunal, propondo metas, estraté-
gias, instrumentos e providências que entendesse 
necessárias para o bom desempenho das funções 
constitucionais conferidas aos Tribunais de Con-
tas, notadamente para garantir a interlocução 
com a sociedade, fomentando também o controle 
social dos gastos públicos. Sem olvidar experi-
ências internacionais que, porventura, poderiam 
contribuir para estruturação de um modelo de 
auditoria aplicado aos entes federativos brasilei-
ros, com foco não apenas na auditoria preventiva, 
mas principalmente na de resultado. 

A validade dos atos administrativos prati-
cados por membros dos Tribunais de Contas 
poderia ser apreciada pelo CNTC, à semelhan-
ça do que já ocorre com o CNJ e CNMP. Entre 
suas atribuições poderia estar inclusive a fixa-
ção de prazo em ordem a que fosse adotada, 
eventualmente, providência necessária para o 
exato cumprimento de norma interpretada.

Ao CNTC seria conferida, ainda, compe-
tência para ser órgão de última instância de 
atuação correicional, podendo apreciar pro-
cessos disciplinares, e também poderia ave-
riguar o atendimento aos requisitos constitu-
cionais exigidos de indicados para compor as 
Cortes de Contas.

Há que se discutir a composição do próprio 
CNTC, número de membros, a representação 
(nele) dos Tribunais de Contas, do Ministério 
Público de Contas, do Corpo de Auditores, 
do Legislativo, da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), da sociedade civil, etc; duração 
do mandato de seus membros, recondução e 
presidência do órgão.  

As grandes transformações e avanços es-
perados pela sociedade brasileira hoje, e que 
certamente repercutem em todas as camadas 
da população, dizem respeito à postura ética 
do homem público em relação ao trato com o 
dinheiro que é de todos. 

A criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas vai ao encontro dessa 
preocupação. Cabe ao Congresso Nacional 
avaliar essas premissas e finalidades postas 
nesta despretensiosa, mas, creio, necessária 
reflexão, sob a perspectiva do princípio da 
separação de poderes, do poder controlando 
o poder, pilar estruturante do Estado Demo-
crático de Direito.
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As presentes considerações não guardam qualquer 
pretensão de discutir as vantagens ou eventuais desvan-
tagens acerca da possibilidade prescrita no artigo 1°, da 
Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe que 
“as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patri-
moniais disponíveis”.

Antes de adentrar ao ponto de interesse é necessá-
rio que se faça breve análise de alguns dispositivos e, 
bem assim, do entendimento de especialistas sobre a 
matéria. De maneira bastante objetiva, a arbitragem “é 
a forma de solução de querelas por meio de atuação de 
um terceiro, o árbitro, ao qual são conferidos poderes, 
advindos de uma convenção privada para que, se for o 
caso, decida o conflito, sem intervenção estatal, com efi-
cácia de decisão judicial” (Carmona, 2004, página 31 – 
citado pelo Ministro do S.T.J. Marco Aurélio Gastal di Bu-
zzi in A Mudança de Cultura pela Composição de Litígios 
no I Encontro Luso-Brasileiro de Direito, Lisboa, 2013).

Isso significa que a arbitragem é instrumen-
to destinado à solução de eventuais conflitos em 
contratos celebrados por pessoas capazes sem a 
intervenção do Estado, em outras palavras, sem a 
submissão do desencontro ao Poder Judiciário. A 
justificativa de maior peso para que a arbitragem 
seja o veículo da resolução de impasse é evitar a 
submissão da pendência ao trâmite judicial de lon-
go percurso em face das variadas instâncias, muitas 
vezes demorada e custosa à finalização do processo.

Creio que é isso que se possa entender do que 
escreveu Ada Pellegrini Grinover, igualmente men-
cionada pelo Ministro, ao sustentar que “ressurge 
hoje o interesse pelas vias alternativas ao processo, 
capazes de evitá-lo, encurtá-lo, conquanto não o ex-
cluam necessariamente”. 

A arbitragem introduzida no Direito Brasileiro em 
nada difere das razões de sua adoção no Direito Interna-
cional, é o viés escolhido para afastar a preponderância 

das decisões judiciais por conta do indesejável acúmulo 
de conflitos a serem solucionados. Portanto, parecem 
claras as razões da opção pela arbitragem.

Ocorre que a Lei 9.307, de setembro de 1996, mere-
ceu algumas alterações promovidas pela Lei 13.129, de 
maio de 2015, dentre as quais importa destacar a inser-
ção ao § 1° do artigo 1°, que estendeu à administração 
a possibilidade de optar pela arbitragem para solucionar 
conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Diz 
referido § 1° que “A administração pública direta e indi-
reta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir confli-
tos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.

A premissa básica, é que a administração públi-
ca poderá servir-se da arbitragem, porém, exclusiva-
mente quando envolvidos direitos patrimoniais dis-
poníveis, o que significa que a aplicação do instituto 
está restrita à hipótese legal contida nesse § 1° do 
artigo 1°, ou seja, somente alcança a negociação de 
bens que estejam desembaraçados e suscetíveis de 
negociação. Aliás, o que não difere das relações entre 
pessoas de direito privado. 

Isso decorre do texto legal, mas é importante des-
tacar que renomados doutrinadores – Celso Antônio 
Bandeira de Mello, por exemplo – não admitem que 
árbitros decidam contendas nas quais estejam em cau-
sa, interesses concernentes a serviços públicos. 

É aqui que quero centrar as minhas considerações, 
buscando entender quais serão os procedimentos que 
a administração pública deverá observar quando optar 
pela convenção da arbitragem para resolver pendên-
cias oriundas de  suas relações contratuais. A leitura da 
Lei 9.307, de 1996, não traça qualquer procedimento 
diverso daquele já disciplinado às relações privadas. 
Respeitosamente, imagino que a Lei 13.129, de 2015, 
ao estender a arbitragem aos negócios da administra-
ção pública, deveria estabelecer algumas linhas que 
assegurassem plenas garantias de que a opção pela 
arbitragem foi a mais adequada. 

De maneira 
bastante objetiva, 
a arbitragem “é a 
forma de solução 
de querelas por 
meio de atuação 
de um terceiro, o 
árbitro” (...)

ARTIGOS

O papel do Tribunal de Contas 
em casos de arbitragem

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
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Recomenda-se 
cautela para que 
o mais barato não 
custe mais caro, 
com o que as 
Cortes de Contas 
não poderão 
transigir (...)

Talvez as minhas preocupações estejam deslocadas 
da temática principal, mas me causam apreensão, por 
entender que a escolha pela arbitragem não afasta a 
administração pública de algumas responsabilidades. 

Assim, penso que a opção pela arbitragem deve 
estar prevista no edital da licitação e na minuta de con-
trato que deve acompanhá-lo, já que é desnecessário 
lembrar que qualquer modelo de contratação, seja de 
concessão, parceria público-privada, alienação de bens, 
deverá ser precedida do certame licitatório na modela-
gem da correspondente lei de regência.

Não imagino que à administração pública seja 
possível composição que não tenha sido previamente 
ajustada, sob pena de desrespeitar o princípio da vin-
culação ao edital. Chamou-me a atenção, também, o 
dispositivo do § 3° do artigo 2° da Lei 9.307, de 1996, 
alterado, nesse ponto, pela Lei 13.129, de 2015. Diz 
esse § 3° que “A arbitragem que envolva a adminis-
tração pública será sempre de direito e respeitará o 
princípio da publicidade”. Há, de se frisar, que o prin-
cípio da publicidade, não escapará de ser respeitado 
pela administração pública, sendo que o mesmo não 
se conclui no tocante às relações de direito privado.

Ora, o respeito ao mencionado princípio imposto 
aos negócios da administração pública não desobriga à 
observância do princípio da vinculação ao edital e, muito 
menos, ao da economicidade. Afinal, não resta razoável 
que a administração pública mergulhe em negociação 
sem conhecer a prévia estimativa de custos, ponto de 
enorme relevância quando envolvidos recursos públicos. 
É o caso da fixação de honorários  do árbitro – inciso VI 
do artigo 11 – e o adiantamento de verbas para despe-
sas e diligências - § 7° do artigo 13.

Essas preocupações desaguam naquilo que conside-
ro mereça profunda reflexão, sobretudo diante de pre-
ceitos da Constituição Federal que me parecem inatin-
gíveis quando da escolha pela arbitragem nos negócios 
da administração pública. Já ouvi vozes que entendem 

incabível a intervenção dos órgãos de controle externo, 
os Tribunais de Contas, nas decisões tomadas pela arbi-
tragem. O argumento é que as decisões da arbitragem 
igualam-se às judiciais, consoante regra do artigo 31, e 
que a sentença proferida pelo árbitro não fica sujeita a 
recurso ou homologação do Poder Judiciário, vide artigo 
18, ambos da Lei de Arbitragem.

A meu ver, esse argumento não é suficiente para 
que se conclua pela impossibilidade de apuração dos 
atos pelo controle externo. Digo isso, porque a opção 
pela arbitragem e consequente afastamento do Po-
der Judiciário decorre de acordo entre as partes, que 
pactuam não provocar a intervenção do Judiciário,  
enquanto as ações do controle externo, em especial, 
dos Tribunais de Contas, são voluntárias, com assen-
to constitucional que lhes confere plena competência 
para exame de legalidade e economicidade de todos 
os atos de despesa custeados com dinheiro público.

Com efeito, a própria obrigatoriedade de respeito 
ao princípio da publicidade nas arbitragens envolven-
do a administração pública, prevista na Lei 9.307, de 
1996, sinaliza para a imprescindibilidade do controle 
social e institucional dos atos administrativos, sendo 
que, nesse último campo citado, o Tribunal de Contas 
desempenha papel essencial, a teor do disposto nos 
artigos 70 e 71, da Constituição Federal.

Assim, e tendo em perspectiva a ausência de dis-
posições legais que estabeleçam diretrizes acerca dos 
procedimentos a serem adotados na arbitragem e in-
diquem a extensão do conceito de “direito patrimonial 
disponível” quando uma das partes é a administração 
pública, de fundamental importância que as Cortes 
de Contas atentem para a adequação da opção pela 
arbitragem e de seu processamento, de modo a coi-
bir práticas que mostrem-se danosas ao Erário e não 
preservem o interesse público. Recomenda-se cautela 
para que o mais barato não custe mais caro, com o que 
as Cortes de Contas não poderão transigir.
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Controle na administração pública é um tema 
recursivo em debates, publicações e orientações 
das Cortes de Contas. Entretanto, os Gestores Pú-
blicos, salvo raríssimas exceções, ainda não enten-
deram a relevância desse importante instrumento 
para a salvaguarda do patrimônio, haja vista as 
habituais constatações, anunciadas nas mídias, de 
desvios, fraudes e gastos indevidos realizados por 
órgãos públicos, muitas vezes, por simples inércia 
e desinteresse em adoção de controles efetivos e 
sistemas de controles internos eficientes. 

  Apesar de recorrentes publicações sobre 
o tema, decidi comentar acerca da ineficácia 
dos controles nas administrações públicas, em 
face de anos de experiência em fiscalizações no 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
de constatar que a grande maioria dos órgãos 
públicos não dispõe de um Sistema de Controle 
Interno estruturado. 

Como Agente da Fiscalização, deparei-me 
com os mais diversos arquétipos de desvios de 
recursos em prejuízo à população, tais como: 
desvio de recursos em tesouraria, com combus-
tíveis, manutenção da frota (consertos e peças), 
medicamentos, merenda e material escolar, com 
publicidade, superfaturamento em quantitativos 
e valores e fraudes de toda natureza com emis-
sões de notas fiscais “frias”. Em todas essas 
ocasiões, não existiam controles sistematizados 
e sistema de Controle Interno operante.

  Os Procuradores da República que fazem 
parte da Operação Lava Jato vêm constantemente 
divulgando, com base em informações da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), que o Brasil 
perde cerca de R$ 200 bilhões com esquemas de 
corrupção por ano, ocasionando catastróficos da-
nos à sociedade, com prestação de serviços públi-
cos de péssima qualidade em setores essenciais, 

como podemos vivenciar hodiernamente. Isso sem 
contabilizar os custos da ineficiência, que também 
é causa de desperdício do dinheiro público. 

  Controles internos na administração 
pública são obrigatórios desde a Lei Federal nº 
4.320/1964 (art. 76) e diversas e importantes le-
gislações que a advieram, como a Constituição 
Federal de 1988 (arts. 31 e 74), Constituição Es-
tadual (arts. 35 e 150), Lei de Responsabilidade 
Fiscal nº 101/2000 (art. 59), Resolução CFC nº 
1.135/08 e Instruções dos Tribunais de Contas.

A Resolução CFC nº 1.135/08, em vigor des-
de 1º de janeiro de 2010, tornou obrigatório o 
controle interno como suporte do sistema de 
informação contábil, no sentido de minimizar 
riscos e dar efetividade às informações da con-
tabilidade, visando contribuir para o alcance 
dos objetivos das entidades do setor público.  
Segundo a norma, o controle interno deve ser 
exercido em todos os níveis das entidades do 
setor público, compreendendo: a) preservação 
do patrimônio público; b) o controle da execu-
ção das ações que integram os programas; e c) 
a observância às leis, aos regulamentos e às di-
retrizes estabelecidas.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “O con-
trole constitui poder-dever dos órgãos a que a 
lei atribui essa função, precisamente pela sua 
finalidade corretiva; ele não pode ser renun-
ciado nem retardado, sob pena de responsabi-
lidade de quem se omitiu” (DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 10ª ed. 
São Paulo: Atlas, 1998). 

 Em sua missão pedagógica, o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo editou, em 
setembro de 2013, atualizado em 2016, e dispo-
nibilizou aos entes jurisdicionados, o “Manual 
Básico do Controle Interno”, sendo que, em se-

A Resolução 
CFC nº 1.135/08, 
em vigor desde 
1º de janeiro de 
2010, tornou 
obrigatório o 
controle interno 
como suporte 
do sistema de 
informação 
contábil (...)

Inoperância do Controle Interno 
e os danos à sociedade 

HARUKI ISA
Diretor Técnico de Divisão da Unidade Regional de Andradina (UR-15)
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tembro de 2012, já havia emitido o Comunicado 
SDG nº 32, ordenando a pronta regulamenta-
ção da estrutura de controle interno municipal. 
O manual encontra-se disponibilizado no sítio 
do TCESP, à disposição de toda a sociedade por 
meio do endereço eletrônico: www4.tce.sp.gov.
br/6524-tce-atualiza-manual-basico-de-contro-
le-interno-nos-municipios

No supracitado Comunicado, salienta-se que 
“é dever dos Municípios, por meio de normas e 
instruções, instituir, se inexistentes, e regulamen-
tar a operação do controle interno, de modo que 
o dirigente municipal disponha de informações 
qualificadas para a tomada de decisões, além 
de obter mais segurança sobre a legalidade, le-
gitimidade, eficiência e publicidade dos atos fi-
nanceiros chancelados, sem que haja razões para 
alegar desconhecimento”.

Portanto, são deveres do administrador públi-
co a elaboração e implementação de um conjun-
to de normas e procedimentos, e a estruturação 
do sistema de um controle interno eficaz, com 
o propósito cristalino de respaldo e segurança 
no gerenciamento do patrimônio público, pois é, 
indubitavelmente, um relevante instrumento de 
controle preventivo e corretivo, que deve ser ins-
trumentalizado, aparelhado e operacionalizado 
com aspereza e independência, a fim de cumprir 
as suas relevantes finalidades, sempre em bene-
fício da comunidade.

“Quem não mede não gerencia. Quem não 
gerencia não melhora”.  Frase dita por Joseph 
Moses Juran, considerado o guru da excelência 
em qualidade de gestão. Esse é o axioma que 
reforça a percepção de que o controle interno 
deve incorporar, além dos princípios da admi-
nistração pública insculpidas na Lei Maior, a tão 
propagada gestão responsável, norteada pelos 

princípios da eficiência, eficácia, economicidade 
e efetividade ou gestão dos 4 E´s.

Para que o Sistema de Controle Interno aten-
da aos seus objetivos, fazem-se necessários, 
além da instrumentalização e aparelhamento, 
constantes aperfeiçoamento e capacitação dos 
servidores envolvidos com a lide. O Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, sensibilizado 
com esta demanda, oferece permanentemente 
cursos de capacitação, gratuitamente, direciona-
dos a gestores e servidores públicos municipais e 
estaduais, nos quais se debatem os principais as-
suntos relacionados à matéria, incluindo gover-
nança dos controles internos, métodos, técnicas, 
atividades de controle, plano de comunicação, 
conteúdo e elaboração de relatórios.

Embora tenhamos percebido muitos empeci-
lhos, como a falta de vontade política de instituir 
e efetivar os controles, a necessidade de recursos 
para investimentos e a cobrança da comunidade 
pela prestação de serviços de melhor qualidade, 
exigirão dos administradores públicos a premen-
te implementação do Sistema de Controle Inter-
no como uma ferramenta indispensável na pre-
venção e detecção de desperdícios de recursos, 
como também na busca de soluções proativas, 
eficazes e efetivas dos atos de gestão. 

Destaco, ainda, que a ausência de controles 
ou a sua ineficácia, bem como a inoperância do 
Sistema de Controle Interno constituem falhas 
graves da administração. À medida que não pos-
sibilitam informações precisas, com a finalidade 
de orientar os gestores na busca de uma melhor 
aplicação dos recursos públicos, também desa-
tendem a diversas legislações já mencionadas, 
especialmente os princípios constitucionais da 
economicidade, transparência e eficiência preco-
nizados na Lei Suprema vigente.  

A a ausência de 
controles ou a sua 
ineficácia, bem como 
a inoperância do 
Sistema de Controle 
Interno constituem 
falhas graves da 
administração (...)
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A Lei Federal nº 8.429/1992, que trata das san-
ções aplicáveis aos agentes públicos que pratiquem 
atos de improbidade administrativa, recentemente 
sofreu alterações com a publicação, em 30/12/2016, 
da Lei Complementar nº 157/2016. 

Antes da edição do novo diploma, a Lei de Im-
probidade Administrativa apresentava três espécies 
de atos de improbidade administrativa: os que impor-
tam enriquecimento ilícito (Art. 9º), os que causam 
prejuízo ao erário (Art. 10) e os que atentam contra 
os princípios da Administração Pública (Art. 11). A 
partir de então, acrescentou-se uma quarta espécie: 
Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorren-
tes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício 
Financeiro ou Tributário (Art. 10-A), que consiste em 
“qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou 
manter benefício financeiro ou tributário contrário ao 
que dispõem o caput e o § 1º do Art. 8-A da Lei Com-
plementar nº 116, de 31 de julho de 2003.” 

O novo tipo objetiva evitar a chamada “Guerra 
Fiscal” entre os municípios, ocasionada pelo estabele-
cimento, por parte de alguns municípios e do Distrito 
Federal, de alíquotas irrisórias do Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISS), visando atrair mais 
investimentos para suas regiões. Alguns municípios até 
estabeleciam alíquotas de ISS respeitando o percentual 
mínimo de 2%, entretanto, eram fictícias, uma vez que 
criavam, por meio de leis ou decretos municipais, be-
nefícios fiscais, isenções, deduções na base de cálculo, 
diminuindo, na prática, o valor da alíquota.

Em razão da nova modalidade, o administrador pú-
blico que desrespeitar o percentual mínimo de 2% da 
alíquota do ISS, constante no caput e no §1º do artigo 
8-A da Lei Complementar nº 116/2003, sofrerá sanções 
pessoais. A Lei Complementar nº 157/2016 adicionou 
ao artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, por meio 
do inciso IV, as seguintes penalidades, que poderão ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a depender 
da gravidade do fato: “(...) perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) 
anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do bene-
fício financeiro ou tributário concedido”. 

Caso o ente permaneça com alíquota mínima 
inferior à determinada, terá o contribuinte prestador 
de serviço resguardado o seu direito à devolução da 
quantia efetivamente paga. (§§ 2º e 3º do artigo 8º-A 
da LC nº 116/2003). Nessa hipótese, possivelmente, a 
ação de improbidade será ajuizada também com ful-
cro na espécie prevista no artigo 10, uma vez que o 
inciso IV, do artigo 12, nada dispõe sobre a reparação 
por eventuais danos ao erário.

A última mudança, decorrente das já expostas, foi a in-
serção do § 13º no Artigo 17 da Lei Federal nº 8.429/1992, 
assegurando aos Municípios e ao Distrito Federal a le-
gitimidade ativa para propor ação de improbidade con-
tra os agentes públicos que venham a praticar alguma 
das condutas previstas no artigo 10-A.

Nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 
157/2016, os Municípios e o Distrito Federal têm o pra-
zo de um ano para que adequar sua legislação e cessar 
qualquer benefício ou incentivo fiscal que possibilite 
ao contribuinte o pagamento de alíquota inferior ao 
patamar estabelecido. Assim, a partir de 31/12/2017, 
qualquer ação ou omissão dolosa em sentido contrário, 
poderá caracterizar ato de improbidade administrativa, 
consoante o artigo 10-A da Lei de Improbidade Admi-
nistrativa. Interessante observar, por derradeiro, que a 
Lei Complementar nº 157/2016 acrescentou na Lei Fe-
deral nº 8.429/1992 um tipo específico de improbidade 
administrativa para os agentes públicos que cuidam do 
ISS. Sendo assim, casos análogos envolvendo outros 
impostos municipais ou estaduais, não se encaixariam 
na nova espécie. Todavia, nada impede que se procure 
aplicar o artigo 10 (Dano ao Erário) nesses casos. 

O novo tipo objetiva 
evitar a chamada 
“Guerra Fiscal” 
entre os municípios 
ocasionada pelo 
estabelecimento e 
alíquotas irrisórias 
do ISS (...)

Alterações na Lei de Improbidade 
 introduzidas pela Lei nº 157/2016 

INGRID BESERRA DE SOUSA PREGENTINO PRADO
Auxiliar-Técnica da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Os Tribunais de Contas são órgãos au-
tônomos e independentes, que têm suas 
competências exauridas diretamente da 
Constituição de 1988. A Carta Magna pre-
coniza, em seu artigo 71, que o controle 
externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com auxílio do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

Pelo princípio da simetria, essa com-
petência estende-se também aos Tribunais 
de Contas dos Estados, dos Municípios e 
do Município, nesse último caso apenas 
aos dos municípios de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, já que a Contituição Federal 
de 1988 veda a criação de novas cortes 
municipais de contas.

A Constituição ainda dispõe que o 
controle externo abrange a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial do ente federado e 
das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimida-
de, economicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas. 

Percebe-se a clara preocupação do legis-
lador constituinte no sentido de estabelecer 
mecanismos de controle para a função ad-
ministrativa, visando à aplicação adequada 
dos recursos públicos. 

Entretanto, nota-se uma pequena impro-
priedade técnica no texto da Carta Magna, 
que, ao usar o termo “auxílio”, no artigo 71, 
não reflete a real importância das Cortes de 
Contas para o controle das finanças públicas. 

O controle externo deve ser entendido 
como uma competência concorrente do Po-
der Legislativo do respectivo ente e dos Tri-

bunais competentes, pois se aqueles são do-
tados do poder político conferido pelo povo, 
estes são órgãos desvinculados do Legislati-
vo e de alta capacidade técnica, que devem 
ter suas decisões respeitadas, pois essas 
possuem como pressupostos fundamentais 
aspectos puramente técnicos e impessoais.

É importante ressaltar também o papel 
fundamental que os Tribunais exercem no 
atual momento político que vive o Brasil. 
Tais instituições têm o dever de trabalhar 
em conjunto com órgãos competentes para 
que as investigações avancem na direção 
correta. Sendo assim, a cooperação técnica 
dos Tribunais de Contas competentes tor-
nou-se fundamental para o embasamento 
bem como para o suporte das decisões que 
conduzem as investigações. 

Como exemplo, tem-se a decisão do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), que proíbe 
o Ministério da Transparência de suspender 
os processos de investigação abertos contra 
as empreiteiras quando elas manifestarem 
o interesse em fazer os acordos de leniên-
cia na Operação Lava Jato, pois tal conduta, 
segundo os ministros do TCU, contribui para 
que os ilícitos atribuídos às empresas pres-
crevam sem que haja a apuração adequada.

Por fim, destaca-se que a República 
Federativa do Brasil constitui-se em esta-
do democrático de direito, onde todos se 
submetem à lei e, como os Tribunais de 
Contas são instituições amparadas pela 
Constituição, que é a lei suprema do país, 
suas decisões possuem força normativa e 
vinculante, pois se revestem de critérios 
puramente legais e técnicos.

A cooperação 
técnica dos 
Tribunais de Contas 
competentes 
tornou-se 
fundamental para 
o embasamento 
e para o suporte 
das decisões que 
conduzem as 
investigações (...)

ANDRÉ ANDRADE FELIPE
Auxiliar-Técnico de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A importância dos Tribunais de Contas 
no atual momento do Brasil
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As transformações advindas da era da informá-
tica e das redes sociais estão mudando a maneira 
de se fazer política em todo o mundo. A dissemina-
ção descentralizada, não hierárquica e altamente 
pulverizada de informações (através de ferramen-
tas como Twitter, WhatsApp e Facebook, dentre ou-
tras), propicia aos cidadãos novas formas de se ver, 
se avaliar e se fiscalizar as ações praticadas pelos 
agentes que atuam em nome do estado.

Nessa nova dinâmica, o cidadão deixa de ser 
apenas um cliente da Administração Pública e 
passa a ser mais um elemento de fiscalização da 
estrutura das organizações públicas, o que sinali-
za uma necessidade inequívoca de adaptação do 
setor público aos anseios da população, que cobra 
maior transparência.

A resposta que o governo dá a tais demandas e 
a forma como utiliza os recursos arrecadados estão 
diretamente associadas à ordem democrática.

Esse controle que o cidadão exerce sobre os 
atos do governo não é novidade, já que faz parte 
do sistema de freios e contrapesos elaborado pelos 
federalistas norte-americanos, por meio do qual as 
atribuições são divididas entre os poderes de esta-
do (executivo, legislativo e judiciário), que, por sua 
vez, atuam em um ambiente limitado pela Cons-
tituição e pela vontade popular (exercida, dentre 
outros meios, através do voto). 

A discussão sobre a forma de controle a ser 
exercida sobre esses atores está diretamente 
ligada ao conceito de accountability, segundo 
o qual agentes públicos devem prestar contas 
e se responsabilizar pelos atos e decisões to-
madas na condição de gestores, o que inclui o 
compromisso ético e legal de responder pelo 
poder que lhes é delegado.

A maioria dos autores distingue duas formas de 
accountability: a vertical, decorrente do controle que 
a sociedade exerce sobre o estado (a exemplo dos 
eleitores, que podem trocar ou reconduzir os manda-
tos de seus dirigentes e representantes) e a horizon-
tal, exercida pelos mecanismos e órgãos de controle 
interno e externo, como os Tribunais de Contas.

Assim como ocorre com o controle vertical 
- modernizado pelos instrumentos de informá-
tica - o controle horizontal também busca uma 
atuação mais efetiva, eficiente e eficaz, por meio 
de novas tecnologias e formas de ação. Exemplo 
disso é o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, que instituiu mecanismos como a fiscali-
zação concomitante, as auditorias operacionais e 
a apuração de índices de gestão dos 644 municí-
pios a ele jurisdicionados.

A maior inovação, contudo, reside na aproxi-
mação da Corte de Contas paulista com as enti-
dades da sociedade civil (por meio da capacitação 
de membros dos Conselhos Municipais de Saúde) 
e com os cidadãos em geral (por intermédio da 
disponibilização dos aplicativos ‘IEGM Mobile’ e 
‘Fiscalize com o TCESP’), o que cria uma nova di-
mensão de controle.

Tomando emprestado um conceito da física, esta 
accountability é a soma da força vertical (sociedade 
civil) com a horizontal (mecanismos de controle), o 
que se traduz em uma resultante diagonal ou trans-
versal, cuja intensidade é maior do que cada uma 
das forças individuais que a compõe.

Está configurada, assim, uma nova dinâmica no 
controle da Administração Pública, que apresenta 
uma inequívoca capacidade de motivar indivíduos 
a superar as barreiras existentes para o pleno exer-
cício da cidadania, tudo em benefício da sociedade.

O cidadão deixa 
de ser apenas 
um cliente da 
Administração 
Pública e passa 
a ser mais um 
elemento de 
fiscalização (...)

A nova dinâmica no controle 
da Administração Pública

ANTONIO M. B. FRANÇA
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

MARCUS A. G. CERÁVOLO
Assessor-Técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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A velocidade das transformações da vida em socie-
dade no mundo contemporâneo afeta também as or-
ganizações públicas, as quais deverão envidar esforços 
de modo a atender às demandas emergentes dos ad-
ministrados. Nesse sentido, a modernização do modelo 
de gestão governamental implica a busca por um gestor 
com perfil ativo e técnico-político, cujo comportamento 
deverá ser pautado pela dinâmica das orientações eco-
nômica, administrativa e sociopolítica, com vistas à inter-
venção e solução de problemas.

A lógica da modernização resultou na mudança de 
paradigma de administração de pessoal: os recursos hu-
manos cederam lugar à gestão de pessoas, abordagem 
que considera os aspectos psicológicos dos indivíduos. 
Seu objetivo último é assegurar o alinhamento de valo-
res e objetivos dos colaboradores com os da organização, 
viabilizando um relacionamento sinérgico. 

A gestão de pessoas se desenvolve a partir de seis 
processos: a agregação de pessoas, que, na esfera pú-
blica ocorre, via de regra, através da realização de con-
curso público (art. 37, CF); a aplicação das pessoas, ou 
seja, o posicionamento do indivíduo de modo adequado 
à sua integração à organização; a recompesa, mediante 
política salarial com remuneração em conformidade com 
a avaliação de competências; o desenvolvimento das 
pessoas, baseado em uma política de gestão do conhe-
cimento que permita a evolução das carreiras; a manu-
tenção das pessoas, que envolve a retenção de talentos 
e a criação de um ambiente de trabalho cooperativo; e 
o monitoramento das pessoas, com a implantação de 
sistemas de informações integrados que orientem os tra-
balhos a serem desenvolvidos. 

Vale lembrar que estes processos devem estar em har-
monia com o planejamento estratégico da organização, es-
sencialmente tricotômico, composto por missão, visão de fu-
turo e objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazos. 

Embora a Administração Pública ainda seja carac-
terizada pelo enfoque gerencial voltado à gestão por 
resultados, a atuação estratégica planejada da gestão 
de pessoas vem ao encontro do princípio constitucio-
nal da eficiência administrativa, na medida em que a 
capacitação e a motivação dos servidores aumentem 
sua produtividade. Ademais, o fator motivacional de-
sempenha um importante papel na superação da pro-
blemática da retenção de servidores.

A Lei Complementar n.1.272, de 14 de setembro 
de 2015, que instituiu plano de cargos, carreiras e ven-
cimentos aos servidores do TCE, simboliza esta nova 
tendência da gestão de pessoas na Administração Pú-
blica. Além de sua imediata relação com o pilar da re-
muneração das pessoas, abriu também a possibilidade 
de aprofundamento dos demais processos ao trazer a 
perspectiva da mobilidade funcional.

Os critérios e procedimentos de mobilidade funcio-
nal foram regulamentados pela Resolução nº 03, de 
08 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, e se encerram em três eventos princi-
pais, que se realizarão periodicamente: a Avaliação de 
Desempenho Individual e os processos de Progressão 
e Promoção. Os indicadores de desempenho que pode-
rão ser extraídos desses processos viabilizarão a ade-
quação do posicionamento das pessoas, ao passo que 
o estímulo do aperfeiçoamento profissional ensejará o 
desenvolvimento das pessoas e incentivará sua perma-
nência nos quadros da instituição. 

Tendo em vista que a valorização dos servido-
res e o bem-estar profissional reflitam na qualida-
de da prestação dos serviços públicos, resta evi-
dente que a Administração Pública moderna, que 
preza pela efetividade administrativa, englobando 
eficiência e eficácia, tem muito a ganhar com os 
influxos da gestão de pessoas.

 A Administração 
Pública moderna, 
que preza pela 
efetividade 
administrativa
tem muito a 
ganhar com os 
influxos da gestão 
de pessoas (...)

ARTIGOS

ISIS DUARTE RODRIGUES
Agente da Fiscalização-Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A Gestão de Pessoas 
na Administração Pública



94 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

JURISPRUDÊNCIA



95Revista do TCESP  I nº 139  I  1º semestre/2017

O Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) há vinte anos examina re-
presentações contra editais de licitação. 
São os Exames Prévios de Edital. 

A Corte de Contas Paulista, com esta 
análise prévia, determina alterações eli-
minando tópicos que poderiam prejudi-
car a competitividade e o consequente 
dispêndio de valores, preservando, por-
tanto, o erário público.  

A Lei de Licitações e Contratos e a 
Carta Magna resguardam o direito de 

qualquer cidadão representar aos Tribu-
nais de Contas para informar indícios de 
irregularidades cometidas pela Adminis-
tração Pública. 

O exame prévio de edital já foi matéria 
apreciada pelo STF no RE nº 547.063-6/RJ, 
Relator Ministro Menezes Direito, o qual 
decidiu que “A Lei federal nº 8.666/93 
autoriza o controle prévio quando houver 
solicitação do Tribunal de Contas para a 
remessa de cópia do edital de licitação já 
publicado”.  A Lei de Licitações e Contra-

tos, no artigo 113, § 2º, autoriza a análise 
do instrumento convocatório sempre que 
houver uma representação. 

O colegiado, após análise das repre-
sentações profere a sua decisão: impro-
cedente, procedente, parcialmente proce-
dente ou pode anular a licitação em face 
de vícios insanáveis. 

 Nesta edição, selecionamos e sinte-
tizamos algumas recentes decisões da 
Corte de Contas Paulista para que os ju-
risdicionados possam delas tirar proveito.

A Corte Paulista e o 
Exame Prévio de Edital

As decisões da Corte estão disponíveis na íntegra no site do TCESP (www.tce.sp.gov.br), 
podendo ser acessadas por meio de ‘Pesquisa avançada de processos’

AGENDA
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RELATÓRIO

 Relato a representação formulada por ALL SPACE Propaganda e Marketing 
Ltda contra o edital do Pregão Eletrônico nº 41196284 (Oferta de Compra nº 
373301370932017OC00235 – OC), do tipo maior oferta, promovido pela Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, objetivando a contratação de 
empresa mediante concessão de serviços de exploração comercial de espaços pu-
blicitários em estações, túneis e trens da Companhia, com exclusividade, mediante 
remuneração e encargos de implantação, operação, manutenção e administração.

    A denunciante, em resumo, requereu suspensão imediata do certame, sus-
tentando que deve afinal ser anulado, convocando-se outro de modo corrigido, 
pois, a seu ver, nele existem grosseiros equívocos nas regras impostas, que ferem 

TC-006591.989.17-3
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO

Conselheiro

Antonio
Roque
Citadini

EMENTA: Representação formulada por ALL SPACE Propaganda e Marketing 
Ltda., contra o edital do Pregão Eletrônico nº 41196284 (Oferta de Compra 
nº 373301370932017OC00235 – OC), do tipo maior oferta, promovido 
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, objetivando a 
contratação de empresa mediante concessão de serviços de exploração co-
mercial de espaços publicitários em estações, túneis e trens da Companhia, 
com exclusividade, mediante remuneração e encargos de implantação, 
operação, manutenção e administração.

JURISPRUDÊNCIA
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os princípios da isonomia e legalidade, culminando em ofensa ao caráter compe-
titivo da licitação, consoante o seguinte:

   1º - os itens 5.3.3.1 e 5.3.3.2, relativos à qualificação econômico-financei-
ra, imotivadamente criam tratamento diferenciado entre participantes do mes-
mo procedimento licitatório, claramente privilegiando as proponentes individu-
ais em detrimento das proponentes reunidas em consórcio;

   2º - o item 5.5 e seus subitens II e III, relativos às condições da qualificação 
técnica, trazem limitação de tempo e exigem a comprovação de experiência an-
terior na mesma área do objeto licitado, sem facultar aos proponentes que apre-
sentem atestados em atividades similares, constituindo-se em ofensa à legislação 
vigente (vide §§ 5º e 3º, art. 30 da Lei 8.666/93, e Súmula 24 deste Tribunal); e,

   3º - o valor estimado da outorga é de R$339.500.000,00 (trezentos e 
trinta e nove milhões e quinhentos mil reais), divididos em 120 parcelas de R$ 
2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais), sendo exorbitan-
te, e, sem que haja publicação dos documentos contendo os critérios utilizados 
para sua fixação, ofende o princípio da publicidade estampado no art. 37, 
“caput” da Constituição Federal.

     Diante do teor das questões suscitadas, determinei a suspensão do certa-
me, fixando ao Metrô o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação 
das devidas justificativas (evento 9.1), atos estes que foram referendados pelo 
Plenário em sessão de 05/04/2017 (evento 28.1).

     Após regular notificação, a aludida empresa de economia mista carreou 
ao processo os esclarecimentos de seu interesse (evento 32.1), pelos quais, em 
linhas gerais, refuta as imperfeições atribuídas ao edital, destacando a respeito 
do valor da outorga que: 1º) o valor estipulado estaria em consonância com 
aquele obtido por ela, em 2014, ano de melhor desempenho comercial da ex-
ploração publicitária de suas áreas; 2º) neste momento, a Companhia estaria 
exigindo, anualmente, o valor mínimo de R$ 33.000.000,00, valor que se apro-
xima muito do que teria alcançado há três anos e que, imagina, a eficiência 
do setor privado poderia ultrapassar; 3º) referido valor também se justificaria 
pelo fato de que já existiria um inventário instalado e à disposição do mercado 
publicitário, com carteira expressiva de clientes, não sendo necessários investi-
mentos iniciais, para, somente depois, se registrar a aferição de receitas, e, 4º) a 
outorga corresponderia a menos de 50% do valor mínimo anual esperado para 
um contrato de dez anos (ou 4,42% do valor do contrato), comparando ainda 
tal valor ao estabelecido pela “Linha Amarela” de São Paulo, que possuiria uma 
abrangência de estações e fluxo de passageiros muito inferiores.

     Após exame dos autos, a PFE externou conclusão pela improcedência da 
representação (evento 37.1).

     Já a Assessoria Técnica dedicada aos aspectos de economia, opinou pela 
procedência parcial das impugnações afetas a sua área de atuação, principalmen-
te diante da ausência de informações no edital que demonstrem a viabilidade eco-
nômica da concessão, afastando a crítica feita sobre a exigência de qualificação 
econômico-financeira, que estabelece valores diferenciados de patrimônio líquido 
mínimo para licitantes isolados e reunidos em consórcio¹ (evento 47.1).
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     Por sua vez, tanto a Chefia da Assessoria Técnica (evento 47.2), quanto o 
Ministério Público de Contas (evento 51.1) e a Secretaria-Diretoria Geral (SDG 
- evento 55), concluíram que também procedem em parte algumas contestações 
constantes da inicial, especialmente diante do parecer elaborado pelo setor téc-
nico de economia². 

Feito este Relatório, passarei ao voto.

VOTO

 Encontrando-se o processo bem instruído, pouco tenho a acrescentar sobre 
os itens e aspectos apurados, principalmente porque em boa parte envolvem 
matéria de ordem econômica, em face de uma concessão de longo prazo preten-
dida sobre serviços de exploração comercial de espaços publicitários em esta-
ções, túneis e trens.

Então, em que pesem as alegações apresentadas pelo Metrô, verifico que 
sua argumentação deixou de vir acompanhada por documentos ou estudos de 
viabilidade econômica, como bem ressaltou o setor técnico especializado da ATJ.

Portanto, a análise do problema resta de fato prejudicada, já que o edital 
não apresenta o potencial de arrecadação estimada da concessão, valor este que 
também consideramos imprescindível para avaliar a coerência e a adequação 
dos valores a serem pagos pela concessionária.

E pelo mesmo motivo a ausência desses elementos também prejudica a 
correta apuração da qualificação técnica requerida, relacionada aos criti-
cados itens 5.5, subitens II e III, envolvendo eventual limitação de tempo e 
quantitativos mínimos. 

Assim sendo, acompanhando na íntegra o entendimento exposto pela As-
sessoria Técnica e Chefia da ATJ, e Ministério Público de Contas, Voto pela 
procedência parcial da representação, com determinação à Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - METRÔ para que adote as medidas corretivas 
pertinentes, que viabilizem o adequado seguimento do procedimento licita-
tório, observando rigorosamente a legislação de regência, o repertório de 
Súmulas e a jurisprudência deste Tribunal, bem como providenciando a repu-
blicação do novo texto e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 21, 
§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

É como julgo, devendo o processo, após a publicação do acórdão e o trânsito 
em julgado, seguir para o arquivo, com prévia passagem pela Diretoria compe-
tente para ciência e as devidas anotações.

1) Considerou que a própria Lei de Licitações autoriza o tratamento diferenciado, desde que o agravamento 
da condição exigida, no caso o patrimônio líquido mínimo, para o licitante consorciado não seja superior ao 
acréscimo de 30% no valor estipulado para o licitante individual, limite este que foi respeitado no presente 
caso (v. §2º e §3º do Art. 31 e inciso III do Art. 33, ambos da Lei nº 8.666/93); 
2) A ATJ e o MPC acrescentaram que a manifestação da área de economia também afeta a correta apuração da 
qualificação técnica requerida (conforme censura aos itens 5.5, subitens II e III, relacionados à eventual limi-
tação de tempo e quantitativos mínimos), enquanto a SDG afastou a impugnação feita aos respectivos itens. 

JURISPRUDÊNCIA
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Conselheiro

Edgard
Camargo
Rodrigues

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada por Larissa Alves Nogueira, OAB/SP 
316.204, impugnando o edital de concorrência nº̊016/2015, da Prefeitura de Jaca-
reí, que objetiva a contratação da prestação de serviços de manutenção e expansão 
da rede de iluminação pública no Município.

Queixa-se a autora das parcelas de maior relevância elegidas no certame (Anexo 
II – Documentos de Habilitação, Subitens 4.1.3, Alíneas “a” e “b”), sob a alegação 
de que “não se coadunam com a prática de mercado na área de iluminação pública”; 
“considerando a proibição de participação de empresas em consórcio” (Subitem 2.2.1), 
dá por certo que “a possibilidade de se conjugar o número dos atestados para o pleno 
atendimento do item foi mitigada pela Municipalidade”¹. (Evento 01)

Critica o quantitativo mínimo de prova de execução pretérita exigido para fins de 
comprovação técnica-operacional – 10.400 pontos de iluminação pública (Anexo II – 
Documentos de Habilitação, Subitens 4.1.3, Alínea “d”) -, posto que, segundo a recla-
mante, “O total de pontos de iluminação do Município é de 20.083”, de modo que apli-
cado “o entendimento da Súmula 24, o mínimo de pontos de iluminação que deverão 
ser exigidos para comprovação da qualificação técnica seria, então, de 11.042, dando 
um déficit de 642 pontos”, para quem “Se mantidos os termos editalícios, como pos-

TC-000430.989.16-0
Relator: Edgard Camargo Rodrigues
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EMENTA: Impugnações ao edital de Concorrência nº  016/2015, instaurada pela 
Prefeitura de Jacareí, que objetiva a contratação da prestação de serviços de ma-
nutenção e expansão da rede de iluminação pública no Município.
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tos, haverá risco na contratação, porque qualquer empresa que apresente um atestado, 
demonstrando uma pífia capacidade, poderá ser vencedora do certame”². (Evento 01)

Insurge-se contra a vedação à participação de empresas que se “encontrem sob pro-
cesso de recuperação judicial ou extrajudicial” (Subitem 2.2.5), valendo-se, para tanto, 
da transcrição (notas taquigráficas) da discussão ocorrida em sessão de 30/09/15 do E. 
Plenário, que culminou na deliberação alçada no TC-004033-989-15, “sendo de rigor a 
retificação do instrumento convocatório”. (Evento 01)

Ao atacar o Subitem 11 (11.1 e 11.1.3), assinala a autora que “não há qualquer 
justificativa para a rescisão unilateral pela Administração Pública de contratos com em-
presas que se apresentem em situação de recuperação judicial”³. (Evento 01)

Reclama que “O instrumento convocatório em nenhum momento de sua redação 
prevê prazo para que as MEs e EPPs regularizem a respectiva documentação fis-
cal, caso estas apresentem algum problema” (Subitem 4.6), regulamentado pela Lei 
Complementar n̊ 123/06 – artigos 42 e seguintes -, quer seja, o prazo de 05 (cinco) 
dias ali instituído4 ( ). (Evento 01)

Também ressalta que o edital exclui “a possibilidade de apresentação de 
certidões positivas com efeitos de negativas” na comprovação de regularidade 
trabalhista (Anexo 2, Subitem 3.1)5. (Evento 01)

Requereu fosse a aludida concorrência suspensa e, ao final, dada procedência 
à presente representação, determinando-se à Municipalidade de Jacareí a reformu-
lação do instrumento convocatório, com devolução de prazo aos interessados para 
preparação de propostas. (Evento 01)

Avaliando presentes possíveis afrontas à legislação de regência, ao art. 3°, 
§ 1°, I, da Lei n° 8.666/93, determinei a suspensão liminar do certame (D.O.E., 
14/01/16), providência referendada por este E. Tribunal Pleno, em sessão de 03 
de fevereiro p.p.. (Eventos 16 e 40)

De acordo com a Prefeitura de Jacareí, “como é de público conhecimento”, tal 
serviço foi recentemente impingido ao Município – pois antes era de responsabilidade 
da concessionária de energia elétrica. Sem ter o know-how necessário para atuar na 
área, ou sequer ter uma estimativa das reais necessidades e custos que envolvem a 
manutenção do parque de iluminação pública, não restou outra alternativa senão a 
contratação de empresa especializada para desenvolver tais atividades”. (Evento 22)

“De tal sorte foi efetuada a contratação por um ano de uma empresa para prestação 
desses serviços – visando principalmente aquilatar qual seria a verdadeira demanda e 
quais obstáculos seriam enfrentados para o atendimento satisfatório à população” - 
contrato que se encerrará em março próximo. (Evento 22)

Fez-se “possível à Municipalidade aprofundar-se no tema e construir um edital 
à altura das reais necessidades que envolvem o parque de iluminação pública 
de toda a cidade; “de igual maneira se deu com relação à identificação de quais 
padrões mínimos de contratação seriam exigíveis das empresas que participariam 
do certame”. (Evento 22)  

Ante “o fim do atual contrato que se avizinha”, preocupa-se com “atraso na con-
clusão do certame”, o que “poderá acarretar em severos prejuízos à população, que 
deixará de contar com a segurança e eficiência implícitas em se possuir uma boa 
iluminação nas ruas e parques do Município”. (Evento 22)

JURISPRUDÊNCIA
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Esclarece que a exigência de atestados em nome da empresa “visa aferir a aptidão 
necessária para prestação dos serviços”; “foi fundada justamente na NR-10 da ABNT que 
prevê, no caso da alínea “a” do edital (redes de energia aéreas), que o raio de delimitação 
entre zona controlada e livre deve ser de, no mínimo 1,38m – que vem a ser a mínima 
distância segura entre a rede de alta tensão e a rede de iluminação pública”, o que “Pelos 
mesmos fundamentos, no caso da alínea “b” do edital (redes de energia subterrâneas), a 
exigência visa trazer segurança na operação quando das obras de expansão (posteamento, 
lançamento de cabos subterrâneos para acessar a rede etc)”. (Evento 22)

Ou seja, “ambas as exigências visam a identificação de empresas que efetivamente 
tenham experiência técnica no mercado e que tenham condições de prestação de serviços 
especializados com o conhecimento suficiente para garantir a segurança de seus emprega-
dos nas atividades ligadas à iluminação pública no Município”. (Evento 22)

Para descartar a participação de empresas reunidas em consórcio, dá conta de que “os 
serviços a serem prestados são objetivos, facilmente cabíveis dentro do objetivo social de 
uma única empresa, não são em quantidade tão exagerada que não permitam que uma 
única empresa os preste, não sendo necessário sujeitar-se à soma de atestados de uma ou 
mais empresas que venham tentar a participar do certame”. (Evento 22)

Seria “ato discricionário do administrador e não exigível dada a não complexi-
dade do objeto”. (Evento 22)

Quanto ao percentual de capacidade técnica, dá por “desnecessária a ‘citação for-
mal’ de que tal se funda na Súmula nº 24 do Tribunal de Contas, eis que somente é 
possível impor quantitativos mínimos nessa situação”. (Evento 22)

Assinala que “A súmula em questão estabelece que essa imposição seja em ‘quantida-
des razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida’, ou seja, estabele-
ce uma mera referência no tocante aos limites e não uma exigência matemática”. Logo, se 
“o número de pontos de luz no Município perfaz um total de 22.083 (item 04 do Anexo I) e 
o quantitativo da cláusula editalícia corresponde a aproximadamente 47% desse número, 
é, no mínimo, uma quantidade dotada de certa razoabilidade”. (Evento 22)

Mais adiante, firma a Municipalidade que “Foge ao interesse público – já tão atri-
bulado em suas atividades – ter que, sobretudo, correr o risco de uma solução de conti-
nuidade num eventual contrato de suma importância para a Municipalidade, eis que a 
recuperação judicial, por si só, já demonstra o quão frágil encontra-se a situação de uma 
empresa perante o mercado”. (Evento 22)

Nada obstante, “ainda que se trate de tema ainda controverso no universo jurídico, 
ante o atual posicionamento do Tribunal de Contas, a Municipalidade entende ser possível 
suprimir tais pontos do edital, permitindo a participação de empresas em recuperação ju-
dicial e não penalizando eventuais contratadas que passem a essa situação”. (Evento 22)

Discorre não haver “se alegar que não foi observada a Lei Complementar nº 
123/06, uma vez que o próprio edital a ela se submete e, ao fazê-lo, desnecessário 
citar todos os meandros e prazos da Lei, uma vez que resta tão somente à Municipa-
lidade cumpri-la, quando necessário”. (Evento 22)

Também esclarece que, “Ainda que seja uma interpretação óbvia, uma vez que 
para efeitos legais uma “certidão positiva com efeito de negativa” tem a mesma 
validade e efeitos de uma “certidão negativa”, não consta em nenhum ponto do 
edital que não seriam aceitas certidões positivas com efeito de negativa”, não 
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havendo “necessidade de explicitar o que é claro e patente, pois o fato de o ins-
trumento convocatório não autorizar expressamente não implica na interpretação 
de que estaria tacitamente negado”. (Evento 22)

Em conclusão apresentada pela autora, à luz de sua interpretação “Os únicos pon-
tos em que se verga ao atual posicionamento deste Tribunal de Contas referem-se à 
questão da participação e penalização de empresas em recuperação judicial, os quais 
serão suprimidos de seu texto, pugnando-se pela desnecessidade de reabertura total 
de prazo, haja vista que tal alteração não tem o condão de afetar a formulação das 
propostas – até porque uma eventual reabertura do prazo implicaria num atraso ainda 
maior numa licitação que, conforme esclarecido em sede preliminar, trata de serviços 
indispensáveis à cidade”. (Evento 22)

Ressalva à parte, requer seja a representação julgada improcedente e a Municipali-
dade autorizada a dar regular prosseguimento ao certame.

Assessoria Técnica, no que pertine às parcelas de maior relevância elegidas, explica 
que “O manuseio da rede de alta tensão é exclusivo à concessionária responsável pela 
distribuição de energia, daí o porquê da referida norma, ao exigir um distanciamento 
mínimo entre as redes de alta e baixa tensão”. (Evento 31)

Conclui que “a manutenção desta exigência cercearia sobremaneira o universo 
das proponentes hábeis para o chamamento”. (Evento 31)

Por outro lado, quanto ao quantitativo mínimo vinculado à prova de execução pretérita 
do objeto, dá por certo que “A clara pretensão da requerente em restringir a participação 
de um maior número de proponentes não encontra nenhum respaldo técnico”. (Evento 31)

Assessoria Técnica-Chefia, além de endossar o parecer retro, dá por improcedente 
queixa à vedação da participação de empresas reunidas em consórcio, “tendo em vista 
a discricionariedade do Administrador nesse aspecto”. (Evento 31) 

Queixa à outra vedação, à participação de empresas em processo de recuperação 
judicial, também lhe seria improcedente. (Evento 31)

Revela que tem se manifestado “no sentido de que nada obsta tal previsão, visto 
que o instituto da Recuperação Judicial, regulamentado pela já não tão nova Lei da 
Falência – Lei n̊ 11.101/05, veio a substituir a figura da “concordata”, cuja exigên-
cia da respectiva certidão negativa é expressamente admitida pelo artigo 31, II, da 
Lei de Licitações”. (Evento 31) 

Emite ponderação no sentido de que “caso o Administrador entenda admissível a partici-
pação de empresa em recuperação judicial, nada obsta que lhes permita o acesso ao certame; 
de outro lado, em se verificando que o objeto assim recomenda, o edital poderá vedar a par-
ticipação de empresas nessa condição, exigindo, para tanto, a respectiva certidão negativa, 
opção que, tal como ocorre com as demais escolhas administrativas, deverá restar motivada, 
preferencialmente, no processo administrativo que ampara o certame”. (Evento 31)

Sob sua ótica, “O que se verifica, portanto, não é a vedação peremptória da parti-
cipação de empresas em recuperação judicial, tampouco sua obrigatória admissão, em 
todo e qualquer certame; deve-se à luz das particularidades do caso concreto, avaliar 
se a opção Administrativa restou devidamente justificada e encontra fundamento nas 
faculdades que a legislação lhe confere”. (Evento 31)

Reforçaria esse entendimento a prescrição contida no artigo 52, II, da própria Lei que 
regula a recuperação judicial, Lei nº11.101/056. (Evento 31)

JURISPRUDÊNCIA
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Ciente das judiciosas razões aduzidas r. decisão proferida no TC-003987-989-15, 
ainda assim não vislumbra “patente ilegalidade na previsão impugnada, a ponto de ser 
coibida, sobretudo em sede de exame prévio de edital”, assinalando que “Outra, aliás, 
não é a solução adotada por esta Casa, que em seus próprios editais exige a certidão 
negativa de recuperação judicial” 6. (Evento 31) 

À vista da ausência da estipulação de prazo para regularização da documentação por 
microempresas e empresas de pequeno porte, ao asseverar que “Muito embora o item 4.6 
do edital diga que havendo qualquer impropriedade com relação a este procedimento a 
mesma poderá ser oportunamente regularizada à época da formalização do contrato, este 
prazo não se coaduna com aquele estabelecido pela disposição da nova redação do artigo 
43 da Lei nº̊ 123/06 – cinco dias” –, propugna a procedência da impugnação. 

Manifesta-se, ainda pela procedência da impugnação à exigência de apresentação 
de certidão negativa de débitos trabalhistas.

Remata o parecer concluindo pela procedência parcial da representação, neces-
sidade de retificação do ato convocatório e republicação do aviso de licitação, à luz 
do § 4̊, do artigo 21, da Lei nº̊8.666/93.

Ministério Público abre a manifestação acompanhando o parecer da Assessoria 
Técnica – o do Evento 31. (Evento 44)

Adverte que “peculiaridades do caso concreto, ditadas pelo vulto e/ou complexidade 
da contratação, podem recomendar a atuação consorciada quando esta puder incremen-
tar o afluxo de licitantes capacitados”. (Evento 44)

Como “Nada foi apresentado, no entanto, que comprove a realização de estudos 
e pesquisas”, cabendo “destacar a diversidade de elementos e de ações que com-
põem os Anexo I (memorial descritivo), I-A (descrição das atividades) e I-B (especifi-
cação técnica de materiais e equipamentos) do edital, não logrou a Municipalidade 
de Jacareí demonstrar que, apesar de vedada a formação de consórcios, estaria 
assegurada ampla competição”. (Evento 44)

No que “tange à proibição de participação no certame de empresas que se encon-
tram em recuperação judicial ou extrajudicial, há de se ressaltar que a higidez econômi-
co-financeira daquele que virá a contratar com o Poder Público passa pela demonstração 
de não estar submetido a processo de falência nem de recuperação judicial”, para quem 
“É o que se extrai da leitura do artigo 31, inciso II, da Lei 8.666/93, ressalvando-se não 
se ter mais no ordenamento jurídico o instituto da concordata, tendo sido concebida a 
recuperação judicial pela Leinº11.101/05”. (Evento 44)

Dá por certo haver ser “reproduzida no edital a clara prescrição do artigo 43, 
§ 1̊, da LC 123/06, outorgando-se “05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corres-
ponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período””. (Evento 44)     

No tocante à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, assinala que “coube à pró-
pria CLT (artigo 642-A, § 2̊) conferir “os mesmos efeitos” à Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas, emitida ante a constatação de “débitos garantidos por penhora suficiente 
ou com exigibilidade suspensa”; “se a equivalência de efeitos decorre da lei, é desne-
cessário que o edital se refira às duas certidões”. (Evento 44)

Nesses termos, conclui pela procedência parcial da representação. (Evento 44)
Para a Secretaria-Diretoria Geral, ao avaliar que improcede crítica às parcelas de 



104 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

maior relevância elegidas, não havendo “inadequação na exigência da apresentação de 
referidos atestados de desempenho anterior, por outro lado, tendo em conta o princípio 
da ampla competitividade, não afasta a pertinência da proposta de reavaliação da deci-
são de vedação à participação de empresas em consórcio”. (Evento 48)

É que, “conquanto viável a eleição dessas duas parcelas, considerando que, 
in casu, houve proibição à participação de empresas reunidas em consórcio, sem 
descurar da discricionariedade contida na escolha da permissão, oportuna a ad-
vertência à Origem para que procure rever, ao menos, essa vedação, em favor da 
ampliação da disputa”. (Evento 48)

Rechaça censura aos quantitativos mínimos de prova de execução pretérita, 
“porquanto não desbordam dos patamares estabelecidos na Súmula nº̊ 24 deste 
Tribunal”. (Evento 48)

“Já no que toca às críticas dirigidas à vedação à participação de empresas em 
recuperação judicial e à imposição de rescisão contratual em razão de eventual 
processo de recuperação judicial, a representada alegou que poderá retirar tais con-
dições, em face do entendimento deste Tribunal, e, sendo assim,” propõe “que refe-
ridas cláusulas editalícias sejam adequadas”.

Demarca posição no sentido de que, “na hipótese de participação em certame 
licitatório de proponente em recuperação judicial, nada impede que conste ao ato 
convocatório cláusula prevendo, em casos da espécie, a promoção de diligências, nos 
termos do § 3̊, do artigo 43, da Lei nº̊ 8.666/93, para que sejam trazidas informações 
do Poder Judiciário de que a empresa encontra-se em dia quanto ao cumprimento do 
plano de recuperação judicial deferido”. (Evento 48)

“Importa registrar que se trata de uma previsão editalícia extravagante, mas que 
seguramente oferecerá certo resguardo ao Poder Público, acaso a proposta da recupe-
randa seja a vencedora do certame, mesmo porque, com tal medida, se comprovaria a 
boa-fé, tanto da Administração como da licitante.” (Evento 48)

No tocante à regulamentação da rescisão contratual “simplesmente pelo fato de 
a contratada se apresentar em situação de recuperação judicial, além de extrapolar o 
quanto preconizado no inciso IX do artigo 78 da Lei n̊ 8.666/93, tal proceder lança dú-
vidas quanto à observância por parte da Administração dos direitos do contraditório 
e da ampla defesa, que, em consonância com o parágrafo único do mesmo dispositivo 
legal, devem ser assegurados independentemente de qualquer ressalva, cosoante ar-
gumentado pela representante”. (Evento 48)

Consigna que se justifica “o inconformismo da autora em relação à não fixação 
de prazo para regularizar documentação fiscal (Mês e EPPs)”; que “há necessi-
dade de ajuste, a fim de constar a possibilidade de apresentação de certidões 
positivas com efeito de negativas”.

Também conclui pela procedência parcial da representação.

VOTO

Improcedem críticas aos quesitos de qualificação técnica do edital, tanto (I) às 
parcelas de maior relevância elegidas quanto (II) aos quantitativos mínimos exigi-
dos a título de prova de execução pretérita do objeto7.

JURISPRUDÊNCIA
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Em se tratando da contratação da prestação de serviços de manutenção e expan-
são da rede de iluminação pública do Município, a exigência de prova de experiência 
anterior em operação e manutenção em redes de energia aéreas e subterrâneas de 
alta tensão (15 KW) não desborda dos serviços relacionados à área de iluminação, a 
exemplo de precedentes analisados no âmbito deste C. Plenário8. 

Não olvidando da competência discricionária conferida à Administração, calha 
perfeitamente ao caso concreto – à luz do princípio da competitividade, dada a 
magnitude e relevância do objeto - o endosso de propostas (MP e SDG) no sentido 
de se advertir a Municipalidade quanto à conveniência de ser reavaliada a vedação 
à participação de empresas reunidas em consórcio.

Quantitativos mínimos relacionados à prova de execução pretérita do objeto exi-
gidos no edital – em torno de 52% da execução pretendida - atendem à orientação 
traçada pela Súmula nº 24 deste Tribunal.

Já no tocante à vedação à participação de empresas que se encontrem sob pro-
cesso de recuperação judicial ou extrajudicial (Subitem 2.2.5), sigo o entendimento 
assentado em sessão de 30/09/15 deste Colegiado, quando do exame da demanda ob-
jeto TC-003987-989-15-9 e TC-004033-989-15-3, que a rejeitou, “podendo, todavia, 
ser requisitada a certidão negativa durante a fase de habilitação”. 

A teor da aludida decisão9, “deve, ainda, ser possibilitada a apresentação da cer-
tidão positiva, hipótese em que necessário se faz que a interessada demonstre seu 
Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto 
a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos no edital”.

Para a regra autorizando a Municipalidade licitante a rescindir “de pleno direi-
to o contrato” em caso de recuperação judicial10, dou por oportuna a ressalva da 
SDG (Evento 48), para quem “além de extrapolar o quanto preconizado no inciso 
IX do artigo 78 da Lei nº̊ 8.666/93 – “a decretação de falência ou a instalação de 
insolvência civil” -, tal proceder lança dúvidas quanto à observância por parte da 
Administração dos direitos do contraditório e da ampla defesa, que, em consonância 
com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, devem ser assegurados inde-
pendentemente de qualquer ressalva, consoante argumentado pela representante”.

Há se ajustar a regulamentação da participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, quanto à comprovação de regularidade fiscal, aos artigos 42 e 43, § 1̊, 
da Lei Complementar nº̊123/06 atualizada - que instituiu Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte - estipulando, em caso de “alguma restrição 
na comprovação de regularidade fiscal”, prazo de 05 (cinco) dias para regularização - 
“prorrogável por igual período, a critério da administração pública”11. 

Também convém explicitar no edital a (eventual) aceitação de certidão positiva com 
efeito de certidão negativa na comprovação de regularidade trabalhista12.

Por conta do exposto, voto pela procedência parcial da representação, ficando 
determinado à Prefeitura de Jacareí a adoção das medidas corretivas pertinentes 
no edital de concorrência nº 016/2015, nos termos alçados no voto ora prolatado, 
com o fito de se (I) corrigir da vedação à participação de empresas que se encon-
trem sob “processo de recuperação judicial” e da cláusula de rescisão relacio-
nada (Subitens 2.2.5 e 11 - 11.1 e 11.1.3), (II) de estipular, em caso de “alguma 
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restrição na comprovação de regularidade fiscal”, prazo de 05 (cinco) dias para 
regularização (Subitem 4.6) e explicitar a (eventual) aceitação de certidão positiva 
com efeito de certidão negativa na comprovação de regularidade trabalhista (Su-
bitem 3.1), sem embargo de recomendar à Municipalidade que reavalie a vedação 
à participação de empresas reunidas em consórcio. As retificações que se fazem 
necessárias demandam, à luz do § 4̊ do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, a republica-
ção do aviso de licitação, assegurando-se aos interessados a devolução de prazo 
para preparação de propostas.

1) 4.1.3. As parcelas de maior relevância técnica, cuja aptidão e experiência deverão ser comprovadas através desse(s) 
atestado(s) correspondem à execução dos seguintes serviços: a) serviços de operação e manutenção em redes de energia 
aéreas com tensões de 15,0 kw ou maior, incluindo linha viva; b) serviços de operação e manutenção em redes de energia 
subterrâneas com tensões de 15,0 kw ou maior, incluindo linha viva; 
2) d) gerenciamento da iluminação pública no município, incluindo assessoria técnica, fornecimento de mão de obra 
especializada de engenharia, apoio operacional ao planejamento, controle e supervisão, que correspondam a pelo menos 
10.400 pontos de iluminação pública; 
3) 11. Rescisão Contratual -  
11.1. A Administração poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de interpelação judicial ou ex-
trajudicial, sem que assista à empresa qualquer direito de reclamação ou indenização, cabendo, ainda, a aplicação das 
penalidades previstas neste edital, sempre que ocorrer: 
11.1.3. liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial ou extrajudicial ou falência da empresa. 
4) Quando a licitante se tratar de microempresa (ME ou empresa de pequeno porte (EPP), esta não fica isenta da apre-
sentação da apresentação de documentação acerca de sua situação fiscal, entretanto, caso houver alguma restrição, 
impropriedade ou pendência somente no tocante a essa documentação, a mesma poderá ser oportunamente regularizada 
à época da formalização do contrato. 
5) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 
6) Lei nº 11.101/05 - Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o proces-
samento da recuperação judicial e, no mesmo ato: 
I  – (...),   
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto 
para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando 
o disposto no art. 69 desta Lei; 
7) (Anexo II – Documentos de Habilitação, Subítens 4.1.3, Alínea “d”) d) gerenciamento da iluminação pública no mu-
nicípio, incluindo assessoria técnica, fornecimento de mão de obra especializada de engenharia, apoio operacional ao 
planejamento, controle e supervisão, que correspondam a pelo menos 10.400 pontos de iluminação pública. 
8) TC-003128-989-15-9, edital da Prefeitura de Alumínio, E. Tribunal Pleno, sessão de 05/08/15, Conselheiro Sidney Esta-
nislau Beraldo, Relator; TC-003322-989-15-3, TC-003388-989-15-4 e TC-003389-989-15-3, edital da Prefeitura de Jundiaí, 
E. Tribunal Pleno, sessão de 08/07/15, Conselheiro Renato Martins Costa, Relator; TC-005205-989-14-8, edital da Prefeitu-
ra de Barueri, E. Tribunal Pleno, sessão de 25/02/15, Conselheiro Sidney Estanislay Beraldo, Relator; TC-000843-989-15-3 
e TC-000891-989-15-4, edital da Prefeitura de Santana do Parnaíba, E. Tribunal Pleno, sessão de 15/04/15, Substituto de 
Conselheiro Márcio Martins de Camargo. 
9) TC-003987-989-15-9 e TC-004033-989-15-3, abrigando representações em face de edital da Prefeitura de Lorena, 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Relator. 
10) 11. Rescisão Contratual -  11.1. A Administração poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à empresa qualquer direito de reclamação ou indenização, cabendo, 
ainda, a aplicação das penalidades previstas neste edital, sempre que ocorrer: 11.1.3. liquidação judicial ou extrajudicial, 
recuperação judicial ou extrajudicial ou falência da empresa. 
11) 4.6. Quando a licitante se tratar de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), esta não fica isenta da 
apresentação da apresentação de documentação acerca de sua situação fiscal, entretanto, caso houver alguma restrição, 
impropriedade ou pendência somente no tocante a essa documentação, a mesma poderá ser oportunamente regularizada 
à época da formalização do contrato. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ATUALIZADA - Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; Art. 43. As Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
§ 1̊ - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
12) 3.1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

JURISPRUDÊNCIA
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RELATÓRIO

Adriana Antonio Marouvo - ME, empresa individual inscrita no CNPJ sob o nº 
09.622.667/0001-09, formulou pedidos objetivando a impugnação dos Pregões Presen-
ciais nos 13/2016 e 12/2016, certames instaurados pela Prefeitura Municipal de São 
Carlos. O primeiro tem por objetivo o registro de preços de material escolar e material 
de expediente para atender a demanda da rede de ensino do Município, enquanto o 
segundo tem por objeto o registro de preços de cadernos para a mesma finalidade. 

As iniciais vieram lastreadas em questionamentos bastante próximos, já que 
em relação aos dois instrumentos convocatórios a representante questionou, em 
suma: a) a demanda de itens com especificações não usuais no mercado, em pre-
juízo à ampla competição, o que poderia direcionar o certame a empresa predeter-
minada; b) a exigência de laudos; c) a opção pela modalidade pregão; e d) o tipo 
de licitação escolhido (menor preço por lote).

A respeito do Pregão Presencial nº 13/2016, reclamou ainda da ausência de 
indicação do lote que seria reservado para atendimento da cota prevista na Lei 
Complementar nº 123/06.

Requereu em ambos os feitos a suspensão liminar dos certames e o saneamento 
das ilegalidades questionadas.

TCs-009658.989.16-5 e 009659.989.16-4.
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Representações formuladas em face dos editais dos Pregões Presenciais 
nos 13/2016 e 12/2016, certames instaurados pela Prefeitura Municipal de São 
Carlos, objetivando, respectivamente, o registro de preços de material escolar e 
material de expediente para atender a demanda da rede de ensino do município, 
bem como de cadernos para essa mesma finalidade.

Conselheiro

Renato
Martins
Costa

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL 
ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO
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Na sessão de 4 de maio passado, este E. Plenário referendou medida liminar conce-
dida para efeito de determinar a paralisação do certame e receber a matéria no rito do 
Exame Prévio de Edital, com as providências decorrentes.

Notificada, a Administração Municipal compareceu com esclarecimentos, dizendo que 
a descrição dos itens licitados, longe de configurar excesso de caracterizações, teria bus-
cado conferir margem de qualidade e segurança aos usuários. Além disso, as exigências 
ambientais de sustentabilidade em relação aos produtos licitados no Pregão nº 12/2016 
teriam seguido as diretrizes constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria.

Frisou que a exigência de laudos foi dirigida ao vencedor da disputa, para ser cum-
prida em prazo razoável, bem como que seria de fácil comprovação, uma vez que tais 
documentos estariam disponíveis pelos fornecedores sem qualquer custo aos licitantes.

Também defendeu não haver ilegalidade na utilização do pregão, por se tratar de 
itens comuns, facilmente encontrados no mercado, assim como seria adequada a for-
mação dos lotes, uma vez que reunidos produtos afins, propiciando, com isso, redução 
de custos e facilidade na logística de distribuição.

Rebateu a crítica relacionada à cota reservada ao atendimento da Lei Comple-
mentar nº 123/06, uma vez que o edital do Pregão 13/2016 teria expressamente 
delimitado tal condição aos lotes 1 e 2.

Nesses termos os autos seguiram para instrução.
Chefia de ATJ opinou pela improcedência das representações.
Douto MPC, por seu turno, entendeu procedentes as críticas em desfavor das especi-

ficações de alguns itens relativos ao edital do Pregão 13/2016 (TC-9658.989.16).
Também entendeu merecer revisão a formação dos lotes referentes ao mesmo certame, 

notadamente porque agrupados itens bastante diversificados e com pouca afinidade entre si. 
Opinou pela improcedência das demais insurgências, sugerindo, contudo, que a Ad-

ministração dispense os laudos de produtos já certificados pelo INMETRO, notadamente 
porque o registro de preços não confere certeza quanto à aquisição.

Para SDG ambas as representações são parcialmente procedentes. 
Disse o Senhor Secretário-Diretor Geral que, além da reavaliação do critério de julga-

mento pelo menor preço por lote, o edital deveria ser reformado para reduzir o grau de 
detalhamento exigido em alguns itens, assim como para conceder prazo razoável para o 
cumprimento da exigência de apresentação de laudos.

No mais, compreende que a opção pela realização de dois certames distintos para a 
aquisição de itens semelhantes também deveria ser melhor avaliada pela Administração.

É o relatório.

VOTO

Pretende a Prefeitura Municipal de São Carlos registrar preços de material esco-
lar, material de expediente e cadernos para atender a demanda da rede municipal 
de ensino, pelo período de 12 meses. 

De forma incontroversa, tanto a queixa contra a opção pela modalidade pregão, 
como aquela voltada à carência da cota prevista na Lei 123/06 foram consideradas 
improcedentes por todos que se pronunciaram nos autos.
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 Meu entendimento não destoa dessa linha, uma vez que o objeto pretendido se 
amolda ao conceito de bem comum, nos termos preconizados pelo parágrafo único, do 
artigo 1º da Lei 10.520/02, como também porque o preâmbulo do Anexo IV do edital 
nº 13/2016 expressamente prevê cota reservada de 25% às empresas abarcadas pelo 
mencionado diploma legal.

No que tange ao critério de julgamento eleito, observo que a utilização do sistema 
de registro de preços para a aquisição de materiais escolares em forma de kits, segun-
do o critério de menor preço por lote, tem sido admitida em precedentes deste Tribunal, 
desde que agrupados produtos em razão da afinidade, a título de garantir condições 
mais vantajosas (TCs 5054.989.14-0, E. Tribunal Pleno, Sessão de 10/12/14, sob minha 
relatoria; 88.989.15-7 e 96.989.15-7, E. Tribunal Pleno, Sessão de 11/2/15, relator o 
eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues; e 5586.989.14-7, 5599.989.14-2 
e 5101.989.16-8, E. Tribunal Pleno, Sessões de 11/2/15 e 3/4/16, relator o eminente 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo).

Diversamente, noto que os instrumentos em exame se destinam à formação de pre-
ços para recebimento e armazenamento em almoxarifado, visando ao atendimento gra-
dual das necessidades da Administração Municipal.

 Não vislumbro, com isso, condição que pudesse justificar o modelo adotado pelo 
menor preço por lote, notadamente quanto ao Pregão nº 13/2016, tanto por se tratar de 
registro de preços, onde a aquisição é incerta, como em razão da quantidade e diversi-
dade de itens que compõem cada lote, daí porque melhor se conformam ao critério de 
julgamento pelo menor preço unitário, como bem acentuou SDG.

Recordo, a propósito, que relatei a Vossas Excelências caso assemelhado, onde pre-
valeceu exatamente esse entendimento (TC-1310.989.14-0; Sessão Plenária de 9/4/14):

 “O pedido subscrito por Alves & Cabral Ltda. EPP. trouxe ao debate matéria recor-
rente: a formação de registro de preços para a aquisição de material escolar e de expe-
diente, mediante julgamento conforme o menor preço do lote e com descrição de itens 
remetendo a marcas ou a produtos de uso profissional e de oferta mais restrita.

Tal objeto, ressalte-se, não se prestará à formação de cestas, como no caso do 
kit de material destinado ao atendimento do corpo discente da rede municipal de 
ensino em início de ano letivo. 

Servirá, ao que pude compreender, para o armazenamento em almoxarifado, tendo em 
vista o atendimento gradual de necessidades daquela Administração.

Assumida essa premissa, não vejo no caso exceção que possa justificar o modelo ado-
tado no edital questionado, de julgamento pelo menor preço do lote, mais ainda quando 
isso significa licitar conjunto composto por 262 (duzentos e sessenta e dois) itens.

Em hipóteses da espécie, a seleção pelo preço global potencializa distorções de 
preço nem sempre justificáveis, o que, no mais das vezes, submete o Administrador a 
contingências decorrentes de diferenças de preço entre o contratado e o que se pode 
encontrar no mercado de varejo. 

Além disso, a concentração da disputa entre poucos licitantes igualmente caracteriza 
a apreciação pelo preço global.

Cabe, portanto, a retificação proposta que, aliás, converge com o que se con-
vencionou como formato ideal para o Registro de Preços, ou seja, o julgamento 
conforme o menor preço unitário”.
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Igual compreensão foi adotada nos autos do TC-382.989.15-0 1, também por mim relatado.
Seguindo essa mesma orientação, deve a Administração adotar o critério de jul-

gamento pelo menor preço unitário, restando, com isso, prejudicada a crítica ende-
reçada contra a conformação dos lotes. 

Ainda em relação ao objeto, merece ser revista a descrição de parte dos produtos, 
especialmente no que tange ao Pregão nº 13/2016, uma vez que a caracterização por-
menorizada, com especificações alongadas ou pouco usuais, atenta contra a “igualdade 
de condições” do procedimento licitatório (inciso XXI, do art. 37 da Constituição Fede-
ral), bem como  viola o disposto no art. 3º, II, da Lei nº 10.520/02, o qual dispõe que “a 
definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”.

Assim, cumpre à Administração rever as descrições pertinentes, tanto para os itens 
discutidos, como para aqueles eventualmente acometidos de idêntica irregularidade, 
estabelecendo características mínimas que satisfaçam ao interesse público, de acordo 
com a qualidade pretendida e sem comprometer a competitividade do certame.

Friso que esse raciocínio se mostra válido também em relação ao Pregão nº 12/2016, 
mas não em razão da demanda de produtos sustentáveis em si, já que está em con-
sonância com preceitos constitucionais, bem como com o artigo 3º, caput, da Lei nº 
8.666/93, nos termos da redação dada pela Lei nº 12.349/10.

De outra parte, no que tange à exigência de laudos técnicos, verifico que a requi-
sição está orientada somente ao vencedor da disputa, o que em princípio não destoa 
da dicção da Súmula nº 14 deste Tribunal. Entretanto, não afastando a prerrogativa 
discricionária da Administração, cumpre ressaltar que a dilação dos prazos para sua 
apresentação também deve ser observada.

Assim, no ensejo da retificação, melhor que a Prefeitura igualmente reavalie se o prazo 
concedido é suficiente para obtenção dos documentos requeridos, bem como verifique a 
pertinência de dispensar a exigência de laudos para produtos já certificados pelo INMETRO, 
conforme entendimento exarado em casos assemelhados, a exemplo do TC-8125.989.16 (E. 
Tribunal Pleno, Sessão de 1º/6/16, relator o eminente Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo).

Ante o exposto, acolho a conclusão da SDG e Voto pela procedência parcial dos pedidos for-
mulados por Adriana Antonio Marouvo - ME, determinando à Prefeitura de Municipal de São Car-
los que revise os editais versados, na seguinte conformidade: 1) adote o critério de julgamento das 
propostas pelo menor preço unitário; 2) promova cuidadosa revisão da descrição dos produtos, 
com o intuito de extirpar detalhamentos excessivos, irrelevantes ou desnecessários que possam 
limitar a competição; e 3) reavalie o prazo para apresentação de laudos técnicos, exigindo-os em 
período equivalente àquele usualmente necessário para obtenção dos documentos, como tam-
bém avalie a pertinência de dispensá-los para os produtos já certificados pelo INMETRO. Acolhi-
do este entendimento, devem representante e representada, na forma regimental, ser intimados 
deste julgado, em especial a mencionada Prefeitura, a fim de que, ao elaborar novo instrumento 
convocatório para os Pregões Presenciais nos 13/2016 e 12/2016, incorpore as retificações aqui 
determinadas, providenciando a publicidade com a reabertura dos prazos, na forma da lei. Com 
o trânsito em julgado, remetam-se os autos à fiscalização competente para eventuais anotações.

1 -   E. Tribunal Pleno, Sessão de 4/3/15. Decisão mantida pelo E. Tribunal Pleno em sede de Pedido de Reconsideração; 
Sessão de 15/4/15. 
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RELATÓRIO

 Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Representante do Ministério 
Público de Contas,

 Trata-se de representação formulada por Luiz Viana Transportes Ltda. contra o 
Edital de Pregão Presencial nº. 100/2016 (Edital de Pregão nº. 134/2016 – Processo 
Administrativo nº. 3365/2016), do tipo menor preço por item, da Prefeitura Municipal 
de Hortolândia, que tem por objeto o “registro de preços para a contratação de empre-
sa para prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, em caráter 
não eventual, sem condutor e quilometragem livre, objetivando o deslocamento para 
apoio das atividades técnicas-administrativas da Contratante, conforme especifica-
ções contidas no Anexo I – Memorial Descritivo”.

TC-013656.989.16-7
Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Representação formulada contra o Edital de Pregão Presencial 
nº. 100/2016 (Edital de Pregão nº. 134/2016 – Processo Administrativo nº. 
3365/2016), do tipo menor preço por item, da Prefeitura Municipal de Hor-
tolândia, que tem por objeto o “registro de preços para a contratação de em-
presa para prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, 
em caráter não eventual, sem condutor e quilometragem livre, objetivando o 
deslocamento para apoio das atividades técnicas-administrativas da Contra-
tante, conforme especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo”.

Conselheira

Cristiana
de Castro
Moraes

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
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A Representante se insurge contra os seguintes aspectos do Ato Convocatório:
1) Inadequação do instituto do Registro de Preços para o objeto em disputa
  Critica a utilização do Sistema de Registro de Preços para a loca-

ção de veículos pretendida que, a seu ver, destina-se à seleção da proposta mais 
vantajosa para a contratação “eventual e futura” de bens ou serviços, conforme a 
conveniência da Administração, de modo que a eventualidade do fornecimento e 
a imprevisibilidade da demanda são características essenciais dessa modalidade, 
conforme decidido no processo 10057.989.16-21.

  E, no caso em exame, afirma que, a partir do Memorial Descritivo (Ane-
xo I), pretende-se registrar preços para mais de 200 veículos, com diferentes especi-
ficações, dentre as quais furgões adaptados para ambulância e com equipamentos 
odontológicos, motocicletas, caminhões adaptados com plataforma hidráulica e pick-
-ups, para uso contínuo a serviço de variados setores da Administração Pública local.

  Acrescenta que a continuidade das locações é consignada expressamen-
te no Item I, Subitem 1.1 do instrumento convocatório.

  Assim, reporta-se ao quanto já decidido por este Tribunal, nos processos 
3701.989.15-4 e 3709.989.15-62, e 4770.989.14-13.

  Argumenta ainda que o Sistema de Registro de Preços não se adequa ao 
objeto, não apenas por força da natureza contínua dos serviços, mas também em função 
do impacto financeiro da pretendida contratação.

  A esse respeito, alega que, a despeito da previsão no instrumento 
convocatório de dotação orçamentária para a contratação, ainda que de forma 
estimada, fato é que a pretendida contratação poderá atingir o montante de R$ 
16.252.158,72 (Dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquen-
ta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondendo a 4,39% da receita do 
Município no exercício de 2015.

  E, quanto a esse aspecto, faz referência ao julgamento do processo 
4770.989.14-1 por este Tribunal, no sentido de que “submeter tal ordem de gastos 
públicos ao sistema de registro de preços, sem qualquer planejamento e tampouco 
transparência, é uma grave afronta ao §1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, uma vez que o Sistema de Registro de Preços prescinde de previsão orça-
mentária de gastos, de cronograma de desembolso e de planejamento específico 
objeto e quantidade de contratação.

2) Exigência inserida no Item 8.3.5.1 do Edital – Violação à Súmula nº. 24
  Sobre a documentação exigida para fins de qualificação técnica ope-

racional, insurge-se a Representante contra a previsão do Item 8.3.5.1. do Edital que 
exige a apresentação de “atestado de capacidade técnica emitido exclusivamente por 
pessoa jurídica de direito público”, o que, a seu entender, está em desacordo com as 
disposições do inciso II do caput do artigo 30, da Lei nº. 8.666/93 e a jurisprudência 
deste Tribunal, além da respectiva Súmula 24.

3) Ausência de justificativa para a vedação de participação de empresas consti-
tuídas sob a forma de consórcio

Sustenta que, ao dispor sobre as condições de participação no Certame, o Edital 
prevê, no Item III, subitem 3.2.5, a vedação de participação de empresas constituí-
das sob a forma de consórcio.
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Embora reconhecendo o caráter discricionário da escolha pela aceitação ou 
não de consórcios em licitações, conforme já decidira este Tribunal no processo 
102.989.13-44, indispensável a justificativa e a motivação da medida, “notadamen-
te porque a ampliação da competitividade do Certame, invariavelmente, amplia o 
espectro de alcance da proposta mais vantajosa”.

 Após discorrer sobre as vantagens da conjugação de esforços entre empresas 
por meio de consórcios, reitera que o procedimento em análise visa à contratação 
de mais de duzentos veículos, com diferentes especificações, com orçamento esti-
mado de R$ 16.252.158,72.

Ressalta, ainda, que a falha mencionada não se refere à escolha pela vedação 
à participação de consórcios, mas à absoluta ausência de justificativa técnica 
subjacente para tanto, falha que considera insanável, com ofensa aos princípios 
da isonomia e da eficiência.

Para tanto, reproduz excertos dos acórdãos nº. 1305/2013 e 1316/2010, do 
Tribunal de Contas da União.

4) Dos itens editalícios que vedam o reestabelecimento do equilíbrio econômico-
-financeiro dos preços registrados 

 Impugna a previsão do Item 4.1 da minuta da Ata de Registro de Preços 
(Anexo V) , do Edital, de que “não haverá reajuste de preço na vigência da ata 
de registro de preços”.

 Afirma que a previsão seria nula por contrariar as disposições do artigo 65, 
II, d, da Lei nº. 8.666/93, e do artigo 17 do Decreto Federal nº. 7892/135, além de 
ensejar onerosidade excessiva ao contratado e de locupletamento sem causa da 
administração pública, hipóteses vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio.

5) Exigência de veículos novos (zero quilômetro)
 Questiona as especificações mínimas dos veículos objeto do Certame, cons-

tante do Anexo I do Edital – Memorial Descritivo, prevendo que os veículos conti-
dos nos Itens 4 a 21 devem ser “zero quilômetro”.

 Considera a exigência desarrazoada e injustificada, além de restritiva à compe-
titividade, revelando possível direcionamento do Certame.

 A despeito de compreender como dever da Administração a locação de ve-
ículos em bom estado de conservação, aptos ao desempenho das funções que se 
destinam, defende que o fator tempo de fabricação não é o aspecto determinante 
à aferição do estado de fabricação.

 E, nesse ponto, reporta-se ao artigo 3º, §1º, I, da Lei de Licitações, que veda 
a inclusão de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
caráter competitivo do Certame, citando decisões deste Tribunal, proferidas nos pro-
cessos 1283.989.13-5 e 1284.989.13-46.

 Reproduziu trechos do voto condutor dos citados julgamentos, destacando 
que nos referidos feitos, considerou-se imprópria a exigência de que os veículos 
tivessem, no máximo, 3 anos de uso. 

 E, acrescenta, como mais um argumento, a previsão do Edital, constante do 
Item 12.6, de que a contratada/detentora da ata será responsável pela manutenção 
dos veículos, tanto preventiva, como corretiva, reportando-se ao julgamento do pro-
cesso 2928.989.13-6, sob minha relatoria.
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 Adicionalmente, af irma que a restrição aqui impugnada denota possível 
direcionamento na medida em que privilegia licitantes que, eventualmente, 
já possuam veículos não só novos (zero quilômetro) , como equipados com 
todas as adaptações previstas no Edital – hipótese que privilegia poucos e 
determinados fornecedores.

 Finalmente, cita os julgamentos proferidos nos processos 1283.989.13-5 e 
1284.989.13-47; 1920.989.13-4 e 1930.989.13-28; e 2080.989.13-09, no sentido 
de que a imposição de idade máxima para a frota pode restringir a participação 
de interessados no certame.

 6)Fixação de prazo exíguo para a entrega do objeto licitado
 Questiona o prazo previsto no Item 8.3 do Edital, de que os veículos deverão 

ser disponibilizados no prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento da autorização 
para início dos serviços, nos locais e horários fixados pelo contratante.

    Sobre isso, argumenta que, dentre os mais de 20 tipos de veículos licitados, 
a grande maioria conta com complexas adaptações, como furgões adaptados para 
ambulância e com equipamentos odontológicos; motocicletas, caminhões adapta-
dos com plataforma hidráulica e pick-ups. Ressalta que, em sua maioria, tais veícu-
los não são comercializados originalmente com as citadas adaptações.

A título de exemplo, reproduz especificações das adaptações exigidas para o 
veículo elencado no Item 3 do Memorial descritivo, apresentando conceitos que 
considera úteis para exame da matéria, relativo a termos técnicos utilizados pelo 
Edital nas especificações dos veículos.

 E conclui que as adaptações desses veículos demandam tempo razoável; por 
exemplo, no caso do veículo descrito no Item 3, necessários 45 e 50 dias; aliás, 
sustenta que, mesmo no caso dos veículos que não dependem de adaptação, e que 
seriam poucos segundo alega, também demandam prazo superior a 20 dias. Isso 
porque o tempo médio de fornecimento de qualquer veículo novo é de 45 a 60 dias, 
conforme atestam as declarações de revendedores dos três maiores fabricantes do 
mercado, Fiat, Chevrolet e Volkswagen.

 Finalmente, aduz que da flagrante exiguidade do prazo estipulado no memo-
rial descritivo decorre a conclusão lógica de que o item editalício restringe a compe-
titividade e denota possível direcionamento do objeto, trazendo à colação decisão 
deste Tribunal, no processo 624.989.12-510, 5463.989.15-211 e 3908.989.14-812.

 Afirma que o risco de direcionamento decorre do fato de que o prazo de 20 
dias enseja que somente empresas que já disponham de veículos com todas as 
especificações exigidas no Edital participem do Certame.

 Tece considerações a respeito da vedação legal à inclusão de exigências res-
tritivas em licitações, e requer a imediata suspensão do Certame com a posterior 
determinação de retificação do ato convocatório.

 Examinando os termos da presente Representação, pude identificar nas disposi-
ções editalícias impugnadas, ao menos em tese, afronta às normas de regência e aos 
princípios da Lei nº. 8.666/93, e à jurisprudência deste Tribunal.

 Por esses motivos, considerando que, no presente Certame, o prazo para 
apresentação de propostas se encerraria em 15/08/2016, às 08h30, com fun-
damento no parágrafo único do artigo 221 de nosso Regimento Interno, expedi 
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ofício à autoridade responsável, requisitando-lhe cópia completa do edital, a ser 
remetida a esta Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, facultando-lhe, 
no mesmo prazo, o oferecimento de justificativas sobre os pontos de improprie-
dade suscitados pela representante. 

No interesse da lisura do certame e, considerando que este Tribunal poderá decidir 
pela alteração do ato convocatório, determinei a suspensão do procedimento licitató-
rio impugnado até apreciação final da matéria.

 Após sua regular notificação, a Municipalidade, representada pela Pregoeira 
responsável, trouxe ao feito a documentação requisitada, oportunidade em que pres-
tou esclarecimentos a respeito da matéria.

 Sobre a adoção do Sistema de Registro de Preços, reportou-se às justificativas 
prestadas pela Secretaria de Administração, nos seguintes termos:

“Faz-se necessária a contratação através de Ata de Registro de Preços, uma 
vez que a Administração não tem como mensurar a quantidade exata de veículos 
que serão necessários para atender a demanda dos serviços. Existem épocas do 
ano, por exemplo, em que a Secretaria de Saúde, em virtude de surtos endê-
micos, necessita de mais veículos, para transporte de pacientes. Dentre outras 
ocasiões, há, por exemplo, época de combate à dengue, quando vários servido-
res vão às ruas para fiscalização nas residências e orientar a população sobre o 
combate ao mosquito. Durante as festividades natalinas, fim de ano e carnaval, 
a Guarda Municipal faz um patrulhamento mais ostensivo, necessitando de mais 
veículos. Conforme a quantidade de obras executadas na cidade, vários enge-
nheiros precisam se deslocar para “a fiscalização. Os fiscais de postura também 
são as ruas conforme o crescimento da cidade. A tramitação de documentos para 
fora da Prefeitura, também sofre com a sazonalidade, sendo que a “mesma situ-
ação também ocorre com os processos judiciais, cujos Procuradores necessitam 
de veículos para locomoção até os Fóruns e Tribunais”.

 Afirma, assim, que a municipalidade se pauta na incerteza das contratações 
e da sua quantidade, invocando, ainda, a discricionariedade conferida à Adminis-
tração Pública para, dentro dos limites permitidos em lei, diante do caso concreto, 
optar por uma dentre as várias soluções possíveis.

 Defende que o caráter discricionário pode ser identificado e tem amparo na 
redação do caput do artigo 3º, do Decreto Federal nº. 7.892/201313.

Repor ta-se, também, ao julgamento da Representação nº. 2928.989.13-
6, de minha relatoria, em que foi considerada just if icada a adoção do Sis-
tema de Registro de Preços.

Do ponto de vista do impacto financeiro da contratação, e da crítica ao fato de 
que o Edital prevê somente a dotação orçamentária para o exercício de 2016, susten-
ta que, nos termos do artigo 7º, §2º, do Decreto Federal nº. 7892/201314, a dotação 
orçamentária será exigida apenas na formalização do contrato.

Reconhece a falha constante do Item 8.3.5.1 do Edital, que não admite a apre-
sentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito 
privado para fins de qualificação técnica, comprometendo-se à devida retificação.

Quanto à vedação à participação de empresas reunidas em consórcio, de 
igual modo escora-se no poder discricionário atribuído à Administração Pública, 
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afirmando que a regra não limitará a competitividade, pois o objeto da presente 
licitação consiste na prestação de serviços comuns, e, após pesquisa de merca-
do, observou-se que as empresas do ramo conseguem executar os serviços, sem 
a necessidade dessa associação.

Acrescenta que a quantidade estimada e os montantes envolvidos não interfe-
rem na competitividade, na medida em que o critério de julgamento adotado para o 
Certame é o menor preço unitário, citando, para sustentar seu argumento, o Acór-
dão nº. 1636/2007, do Plenário do Tribunal de Contas da União.

A respeito da vedação ao reequilíbrio econômico-financeiro da contratação, 
traz à colação julgamento proferido pelo Plenário deste Tribunal em Sessão de 
27/04/2016, no âmbito da Representação nº. 5287.989.16-4, sob a relatoria do emi-
nente Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

 Acerca da exigência de que os veículos sejam novos (0 Km) , aduz que 
sua f inalidade é evitar possíveis paralisações dos serviços, tendo em vis-
ta que não é possível a sua verif icação, pois a municipalidade não possui 
servidores aptos para analisar tecnicamente as condições dos veículos para 
apreciação do bom estado de conservação.

 E, nos termos da justificativa prestada pelo Departamento Administrativo 
da Secretaria Municipal de Administração, reproduzida pela Sra. Pregoeira no 
corpo das alegações de defesa:

 “(...) Salientamos que a indicação de que os veículos sejam zero km, estipu-
lada no item 3.1.2. do CADTERC versão maio/16, foi adotada pela municipalidade 
entendendo que trará maior vantajosidade e eficiência a prestação dos serviços. A 
admissão de que os veículos Iocados sejam entregues apenas “em perfeitas con-
dições de uso” não garantem ao município a efetividade da prestação de serviços, 
visto fica difícil auferir de imediato as reais condições sem a utilização do mesmo.

Salientamos que não possuímos corpo técnico ou oficina própria para a realiza-
ção de vistoria mecânica, conferindo a municipalidade no ato da entrega realizar o 
check list com foto dos itens básicos e estado de funilaria do veículo.

A admissão de veículos que não sejam zero quilômetro pode ensejar na paralisação 
dos serviços ao detectarmos que o veículo entregue não tem condições de atendimen-
to, causando assim além da interrupção dos serviços, uma maior morosidade e gran-
des transtornos burocráticos para início contratual, ao passo que isto será minimizado 
com o recebimento de um veículo zero quilômetro.(...)”.

Refuta, de igual modo, a alegada exiguidade do prazo de 20 dias para a 
entrega dos veículos, tendo em vista que, nos termos do Item 8.315, prevê a 
possibilidade de a contratada informar em tempo hábil qualquer motivo impe-
ditivo de assunção dos serviços conforme estabelecido, circunstância em que 
tal prazo poderá ser prorrogado.

Ressalta que as especificações do Edital são apenas as indispensáveis, não haven-
do, em decorrência disso, qualquer direcionamento.

Instada a se manifestar, a Assessoria Técnico-Jurídica opina no sentido da 
procedência parcial da Representação, acolhendo as críticas quanto à adoção 
do Sistema de Registro de Preços, à exigência de atestados de capacidade téc-
nica emitido exclusivamente por pessoa jurídica de direito público, à exigência 
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de veículo zero quilômetro e ao prazo para disponibilização dos veículos que, a 
seu ver, deve ser diferenciado e mais elástico para os veículos que necessitem 
de adaptações, sem prejuízo de eventual prorrogação mediante justif icativa 
fundada e aceita pela Administração.

Por seu turno, o Ministério Público de Contas, manifesta-se, preliminarmente, 
pela nulidade da licitação, por força da inadequação da utilização do Sistema 
de Registro de Preços e, no mérito, quanto às demais impugnações, acompanha 
parcialmente o entendimento externado pela Chefia da Assessoria Técnica, diver-
gindo, exclusivamente, quanto à insurgência relativa à vedação da participação de 
empresas em consórcio, que, a seu entender, é procedente.

A Secretaria-Diretoria Geral ao examinar a matéria, opina pela procedência 
parcial da Representação, destacando a existência de vício insanável decorrente 
da indevida utilização do Sistema de Registro de Preços.

É o relatório.   

MÉRITO

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Representante do Ministério Pú-
blico de Contas,

Inicialmente, submeto a referendo deste Plenário os atos anteriormente pratica-
dos no sentido da determinação de suspensão do Certame e requisição de documen-
tos, propondo o recebimento da matéria como Exame Prévio de Edital.

Passando ao enfrentamento das impugnações constantes da presente Represen-
tação, por primeiro, considero necessária a abordagem da insurgência contra a ade-
quação do Sistema de Registro de Preços para o objeto em disputa.

Ainda que não se possa considerar como ilegal a adoção do Registro de Preços 
para a locação de veículos de forma absoluta e a priori, as previsões constantes do 
Edital em apreço e dos seus anexos se revelam incompatíveis com essa sistemática 
de contratação, dentre as quais se destaca, como mencionado pela Assessoria Téc-
nico-Jurídica, a regra constante do Memorial Descritivo (Item 7.1 e seguintes), que 
exige da contratada a prestação de serviço de monitoramento/rastreamento dos 
veículos, bem como a instalação e locação dos equipamentos e softwares.

Além disso, tal documento prevê, nos Itens 8.17 e 12.5, a fixação de adesivos com 
o logotipo da Contratante, nos veículos16.

E, ainda, a indicar o uso contínuo, no Item 12.6, o Memorial Descritivo estabe-
lece como obrigação da Contratada a substituição dos veículos locados sempre que 
atingida determinada quilometragem ou tempo de uso:

“(...) 12.6. Todos os veículos que utilizarem combustíveis à gasolina e etanol 
devem ser substituídos de imediato e de forma automática, nas mesmas condi-
ções da entrega inicial, quando completarem 100.000 (cem mil) quilômetros ou 30 
(trinta) meses de uso – o que ocorrer primeiro. Os veículos movidos à óleo diesel, 
devem ser substituídos de imediato e de forma automática, nas mesmas condições 
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da entrega inicial, quando completarem 300.000 (trezentos mil) quilômetros ou 
50 (cinquenta) meses de uso – o que ocorrer primeiro. (...)”.

Corrobora tais constatações, a própria descrição do objeto do certame, que se 
refere ao caráter “não eventual” da contratação:

“(... )1.1 Constitui-se como objeto deste Pregão Presencial para registro de 
preços para a contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte 
mediante Locação de Veículos, em caráter não eventual, sem condutor e quilo-
metragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnicas-
-administrativas do Contratante, conforme especificações contidas no ANEXO 
I – Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente edital, 
como se aqui transcrito fosse.(... )”

 Como destacou a Secretaria-Diretoria Geral quando da análise da matéria, 
“(... ) constata-se, do instrumento convocatório em questão, que o atendimento 
às necessidades daquela Prefeitura, relativas aos serviços administrativos de 
transporte de autoridades e servidores, bem como o transporte de pacientes 
do Sistema Único de Saúde e patrulhamento urbano realizado pela Guarda Mu-
nicipal (subitem 2.1[1] , do Memorial Descritivo - Anexo III ) , não se encontram 
revestidas da eventualidade e da imprevisibilidade, que são duas das marcas 
principais do pertinente Registro, não se afigurando adequada, in casu, portan-
to, a adoção de tal sistematização. ( ... )”.

 Realmente, considerando a necessidade permanente e a possibilidade de 
dimensionar o uso dos veículos destinados a serviços administrativos e de trans-
porte de autoridades e servidores, bem como aqueles a serem utilizados para 
transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde e Patrulhamento Urbano 
pela Guarda Municipal, imprópria sua locação em caráter incerto e eventual pelo 
Sistema de Registro de Preços.

 A questão é relevante na medida em que a contratação pelo Sistema de 
Registro de Preços acaba por dispensar certas formalidades inerentes ao plane-
jamento da gestão, podendo também inviabilizar possíveis ganhos decorrentes 
da economia de escala, o que não considero salutar quando se está diante de 
despesas certas e contínuas, que poderão atingir o montante estimado de R$ 
16.252.158,72 (dezesseis milhões duzentos e cinquenta e dois mil cento e cinquen-
ta e oito reais e setenta e dois centavos). 

  Nesse sentido, reproduzo excerto do julgamento da Representação nº. 4770.989.14-
1, citado pela Chefia da Assessoria Técnica17:

“(...) O registro de preços é um instituto que foi originariamente concebido 
para compras, à luz do que fora disciplinado no inc. II do art. 15 da Lei 8.666 
de 1993. Apenas posteriormente, e ao longo do tempo, houve decretos regula-
mentadores que contemplaram a inclusão de hipóteses de serviços, bem como a 
jurisprudência passou a reconhecer que em casos excepcionais e especialíssimos 
o registro de preços poderia eventualmente ser aplicado na prestação de serviço, 
devido a características como baixo nível de investimento da parte contratada e/
ou ausência de complexidade técnica na execução.  

Com a Lei 10.520/02, o seu art. 11 passou a reconhecer o sistema de registro 
de preços para bens e serviços comuns, contudo, isto não significou que para 
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os serviços comuns se pudesse utilizar livremente do registro de preços, tal qual 
ocorre com as compras, pois o texto legal é suficientemente claro no sentido de 
que a finalidade específica deste art. 11 foi tão somente declarar que os entes 
da Federação “poderão adotar a modalidade de pregão” nas compras e contra-
tações de bens e serviços comuns. 

Portanto, a situação pós Lei 10.520/02 permanece a mesma, ou seja, às com-
pras é reconhecida a utilização preferencial do registro de preços, por força do 
texto do inc. II do art. 15 da Lei 8.666/93, e aos serviços é aplicada uma interpre-
tação restritiva, e uma análise específica caso a caso, vez que o fim do art. 11 da 
Lei 10.520/02 foi pura e simplesmente autorizar a adoção da modalidade Pregão, 
e não ampliar o espectro da aplicação do registro de preços a serviços. 

É sob tal contexto que se coloca o presente caso, ao qual, repito, deve ser apli-
cada uma interpretação restritiva. 

Voltando-se ao caso dos autos, com os fundamentos acima em mente, não 
há como este Tribunal de Contas aquiescer que se submeta o presente objeto 
ao sistema de registro de preços, caracterizado pela não obrigação da previsão 
orçamentária dos gastos, pela ausência de um cronograma de desembolso e 
pela não existência de um planejamento sobre o que se contratará e o quanto 
se contratará, prestações de serviços de locação que são, em verdade, investi-
mentos estimados em mais de R$ 30 milhões ao ano, correspondentes a 2,65% 
de toda a receita arrecadada no exercício de 2013, para substituição da frota 
de veículos e caminhões com vistas à implantação de uma nova frota por inter-
médio de um sistema de locação.  

Submeter tal ordem de gastos públicos ao sistema de registro de preços, sem 
qualquer planejamento e tampouco transparência, é uma grave afronta ao § 1º 
do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal: “A responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas” (g.n.).  

Por outro lado, em não havendo um cronograma de desembolso de despesas 
que representam aproximadamente 2,60% das receitas do ente licitante, restará 
absolutamente comprometida a aplicação dos arts. 8º e 9º da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal: “Art. 8º - Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos 
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto 
na alínea “c” do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. (...) Art. 9o - Se 
verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não com-
portar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por 
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação 
de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias”.(...)”. 

 Mais recentemente, em Sessão de 04/05/2016, ao julgar o Pedido de Reconsi-
deração nº. 8122.989.16-3, este Plenário confirmou o julgamento de procedência da 
Representação nº. 3052.989.16-7, que reprovou a adoção do Sistema de Registro de 
Preços para a locação de veículos em condições semelhantes à presente:



120 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

“(... ) Muito embora o recorrente tenha feito remissões doutrinárias e juris-
prudenciais de indiscutível relevo, é certo que também ocorrem entendimentos 
contrários, motivados pelo conceito de que “veículos oficiais (de representação 
ou de serviço) destinam-se, de regra, ao atendimento de situações cotidianas da 
Administração, as quais, por implicarem demandas continuadas, devem estar su-
jeitas aos planejamentos setoriais dos órgãos destinatários”, conforme constou 
da motivação do voto questionado.

Afinal, no contexto em que o assunto foi avaliado, no bojo de Exame Prévio 
de Edital, o processo cognitivo do julgador orienta-se muito intimamente pelos 
aspectos casuísticos que permeiam a matéria e, considerado o porte do Municí-
pio de Praia Grande, pode-se abstrair que a frota de veículos utilizada pela Ad-
ministração Pública na execução das mais variadas atividades torna-se cotidiana 
no atendimento das demandas locais.

Logo, não me sensibilizam os argumentos do recorrente no que se refere às 
vantagens decorrentes do Registro de Preços, uma vez que, no caso concreto, tudo 
leva a crer que para os serviços que se protraem no tempo, o modelo que a Prefei-
tura insiste utilizar tende a significar custos marginais mais elevados.

Em tal dimensão, reclama-se planejamento suficiente para gerar ao Muni-
cípio ganhos de escala, o que melhor ocorrerá com a contratação dos serviços 
por prazo certo. ( ... )”.

 De fato, tendo em vista que o Sistema de Registro de Preços não obriga a Con-
tratante, mas, por outro lado, vincula o detentor da Ata, assim como no citado prece-
dente, entendo que aqui existem grandes chances de os preços praticados se mostra-
rem mais elevados se comparados a uma contratação realizada nos termos do artigo 
57, II, da Lei nº. 8.666/93, revestida de maior segurança e certeza para o contratado.

 A propósito, conforme se depreende do julgamento proferido pela C. Pri-
meira Câmara deste Tribunal18, o Pregão Presencial nº 62/2013, a Ata de Re-
gistro de Preços dele decorrente e o respectivo Contrato e Termos Aditivos, da 
mesma Prefeitura, destinados à locação de veículos pelo Sistema de Registro de 
Preços, foram julgados irregulares, entre outras razões, em função da verifica-
ção de preços acima do mercado:

“(...) Conforme apurado nos autos, o orçamento básico no valor de R$ 
12.449.619,84 se mostrou superestimado, assim como os preços registrados no va-
lor de R$ 11.453.040,00 apresentaram sobrepreços em pelo menos 09 (nove) itens, 
em relação aos valores referenciais constantes no CADTERC, atingindo a cifra de 
R$ 2.523.794,16. A própria defesa admite que os preços estavam elevados e, após 
negociação com a Contratada, obteve um desconto pouco expressivo nos valores 
propostos, de R$113.400,00, levado a efeito pelo Termo de Aditamento nº 06/2014.

2.2. Além disso, o Contrato nº 61/2014 foi assinado em 31/01/2014, no valor de 
R$ 4.504.800,00, pelo prazo de 12 (doze) meses estendendo o prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços que expiraria em 18/12/2014, procedimento vedado pelo 
artigo 15, § 3º, III, da Lei de Licitações.(...)”.

Embora a decisão tenha sido objeto de Recurso Ordinário em tramitação nesta 
Corte, e, portanto, não tenha transitado em julgado, considero que os fatos nela 
tratados demonstram a relevância da matéria aqui em debate.
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 Por essas razões, o precedente invocado pela Municipalidade para justificar 
a escolha pelo Sistema de Registro de Preços19  não se aplica à hipótese tendo em 
conta que o caráter não eventual das locações aqui examinadas mostrou-se eviden-
ciado pelas próprias regras descritas no Memorial Descritivo, acima reproduzidas, 
circunstância que, como demonstrado, vem sendo objeto de atenção e reprovação 
pela jurisprudência mais recente deste Tribunal.

Assim, é necessário que a Municipalidade realize um diagnóstico de suas 
necessidades reais e, a partir dessas informações, restrinja a adoção do Sistema 
de Registro de Preços apenas à locação dos veículos cuja utilização, de fato, 
revele-se incerta e eventual.

Por outro lado, para a locação de veículos de utilização em caráter continuado 
e não eventual, a partir do exame de conveniência e oportunidade, do ponto de 
vista técnico e econômico-financeiro, para a respectiva contratação, deve obser-
var as disposições do artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93, sem embargo das demais 
formalidades legais necessárias. 

 Assim, evidenciando-se a possibilidade de que parte do objeto possa ser licitada 
pelo Sistema de Registro de Preços, passo ao enfrentamento das demais impugnações.

 A impropriedade da redação dada ao Item 8.3.5.1 do Edital20  restou incontroversa 
pelo expresso reconhecimento por parte da Representada.

 E não poderia ser diferente, já que a previsão editalícia, ao condicionar a 
habilitação à apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos uni-
camente por pessoa jurídica de direito público não se justifica no contexto da 
locação de veículos, prática utilizada tanto pela iniciativa privada quanto pela 
Administração Pública, estando em desacordo, portanto, com o disposto no ar-
tigo §1º, do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93.

 Sendo assim, procedente a impugnação.
 De igual modo é procedente a insurgência relativa à exigência de que os ve-

ículos sejam zero quilômetro. A esse respeito, a instrução processual converge no 
sentido de que imposição da espécie não se justifica, uma vez que, como bem ob-
servou a Chefia da Assessoria Técnica, trata-se de contrato de locação “(...) em que 
todos os custos de manutenção ficarão a cargo do contratado, o qual deve substituir 
imediatamente o objeto locado em caso de algum problema.(...)”.

 Não por outra razão, a previsão vem sendo reprovada por este Tribunal, como 
se depreende das decisões proferidas no âmbito dos processos 4413.989.14-7 e 
4495.989.14-7, sob minha relatoria.

 Por conseguinte, acompanhando as manifestações dos órgãos técnicos, conside-
ro procedente a impugnação devendo a Municipalidade excluir a exigência, passando 
a adotar parâmetros razoáveis de idade da frota.

 Sobre a alegada exiguidade do prazo de 20 dias para disponibilização dos 
veículos, prevista no Item 8.3 do Memorial Descritivo21, também aqui de forma 
unânime os órgãos técnicos acolhem a impugnação, em especial no caso dos 
veículos que requerem adaptação. 

 Nesse sentido, destacou o Sr. Secretário-Diretor Geral que “(...) conforme con-
signado pelo Plenário desta Casa, nos autos do TC-3908/989/14, (...), o período míni-
mo para a entrega de veículos novos que demandam adaptações, como no presente 
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caso, é de quarenta e cinco a sessenta dias, de sorte que se revelam insuficientes os 
vinte dias propostos pela Representada, que, aliás, não contestou os prazos indicados 
pela Representante, relativos às aquisições dos veículos (45 a 60 dias), bem como 
voltados às devidas adaptações (45 a 50 dias).(...)”

 Em tais condições, tenho por procedente a impugnação, devendo a Municipali-
dade rever a regra editalícia, conferindo, nas palavras da Chefia da Assessoria Técnica, 
“prazo mais elástico para os veículos que necessitam de adaptações”.

As demais impugnações são improcedentes. 
A primeira delas, relacionada à vedação de consórcios, esbarra no caráter 

discricionário da escolha, que, neste caso, está satisfatoriamente justificada no 
fato de ter sido adotado o critério de julgamento de menor preço por item, não 
havendo, sob esse ponto de vista, limitações à disputa que pudessem ser sana-
das pela associação de empresas.

Igualmente improcedente a crítica dirigida ao Item 4.1 da Minuta da Ata de Regis-
tro de Preços22, pois, como bem observou a Chefia da Assessoria Técnica em sua ma-
nifestação, o Representante confunde “reajuste”, matéria tratada no Item impugnado, 
e reequilíbrio econômico-financeiro.

Embora no âmbito das contratações de serviços de natureza continuada, 
previstas no artigo 57, II, da Lei de Licitações, não haja maiores dúvidas a 
respeito da sujeição às regras relativas ao reajuste e ao reequilíbrio econômi-
co-financeiro, convém esclarecer que, em se tratando de Sistema de Registro 
de Preços, é vedada a prorrogação da Ata, não havendo o que ser corrigido na 
Cláusula 4.1 da Minuta da Ata.

Diante do exposto, considero parcialmente procedente a Representação, deven-
do a Prefeitura Municipal de Hortolândia, pretendendo dar continuidade ao procedi-
mento de locação de veículos, adotar as seguintes providências:

1) realizar um diagnóstico de suas necessidades reais e, a partir dessas informa-
ções, restringir a adoção do Sistema de Registro de Preços apenas à locação dos 
veículos cuja utilização, de fato, revele-se incerta e eventual;

2) para a locação de veículos de utilização em caráter continuado e não even-
tual, a partir do exame de conveniência e oportunidade, do ponto de vista técnico 
e econômico-financeiro, proceder à contratação nos termos das disposições do 
artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93. 

3) Adequar a redação do Item 8.3.5.1, passando a admitir, para qualificação 
técnica, a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito privado.

4) excluir a exigência de que os veículos sejam zero quilômetro, passando a ado-
tar parâmetros razoáveis de idade da frota.

5) Conferir prazo mais elástico para a disponibilização de veículos que necessi-
tam de adaptações.

Após proceder à retificação do instrumento convocatório, os responsáveis 
pelo certame deverão proceder a sua republicação e reabertura do prazo inicial-
mente concedido para formulação de propostas, nos termos do disposto no §4º 
do artigo 21 da Lei nº 8.666/93.

Expeçam-se os ofícios necessários e, após, arquive-se o feito.

JURISPRUDÊNCIA
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1) Representação contra Edital de Pregão Presencial nº 16/16-Sistema de Registro de Preços, Processo nº 
1032-PG/2016, tipo menor preço global, promovido pela Prefeitura Municipal de Jaú, objetivando o Registro 
de Preços para eventual contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção 
corretiva de pontos de iluminação pública do Município, com fornecimento de material e mão de obra de até 
3.000 (três mil pontos). Sessão de 22/06/2016. Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.
2) Representação contra edital Pregão Presencial nº 36/2015, Processo nº 19050/2015, da Prefeitura Mu-
nicipal de Atibaia, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos, com motorista e 
com fornecimento de combustível, destinados ao uso da secretaria municipal de saúde e secretaria de 
educação, de forma parcelada, por um período de 12 meses. Sessão de 29/07/2015. Relator Conselheiro 
Renato Martins Costa.
3) Representação contra Edital de Pregão Presencial nº 14/14 da Prefeitura Municipal de Jundiaí, objetivando 
a locação de veículos destinados à frota do município de Jundiaí. Sessão de 10/12/2014. Relator Substituto 
de Conselheiro Josué Romero.
4) Representação formulada contra Edital de Pré-Qualificação nº. 01/2012, da Prefeitura Municipal de Gua-
rujá. Serviços de Macrodrenagem da Bacia do Rio Santo Amaro. Sessão de 13/03/2014. Relator Conselheiro 
Renato Martins Costa.
5) “(...) Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.(...)”.
6) Representação contra o Edital de Pregão Presencial nº 18/2013, objetivando a contratação de empre-
sas para fornecimento contínuo de gêneros alimentícios industrializados para registro de preços. Sessão de 
14/08/2016. Relator Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.
7) Nota 6.
8) Representação contra pregão presencial nº 20/2013, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
visando a prestação de serviços de transporte de alunos residentes na Zona Rural e Zona Urbana, cadastrados 
e matriculados nas Escolas Municipais e Estaduais do município. Sessão de 11/09/2013. Relator Substituto de 
Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis.
9) Representação contra o Edital de Pregão Presencial nº 103/2013 da Prefeitura de Nova Odessa, objetivan-
do o Registro de Preços para futuras e eventuais prestações de serviços de transporte mediante locação de 
caminhões equipados com compactador de lixo de 15m3, com quilometragem livre, objetivando a coleta de 
resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Nova Odessa com destinação final no aterro sanitário 
da Estre Ambiental em Paulínia. Sessão de 02/10/2013. Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.
10) Representação contra Edital de Concorrência Pública 11/12, tipo menor preço por lote para contratação 
de empresa para serviço de locação de veículos.
11) Representação contra o Edital do Pregão Presencial nº 111/2015 - CPL nº 458/2015, da Prefeitura Mu-
nicipal de Sorocaba, destinado à locação de veículos para transportes de pacientes. Sessão de 16/09/2015. 
Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.
12) Representação contra o edital do Pregão Presencial nº 35/2014, que tem como objeto a contratação de 
empresa para a prestação dos serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva de veículos automoto-
res para o transporte de pessoas e pequenas cargas. Sessão de 1º/09/2014. Relator Substituto de Conselheiro 
Valdenir Antonio Polizeli.
13) “(...) Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: I - quando, 
pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; II - quando for 
conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remune-
rados por unidade de medida ou em regime de tarefa; III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
pela Administração.(...)”
14) Art. 7º  A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor 
preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 
2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado. (...) § 2o  Na licitação para registro de preços não 
é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou 
outro instrumento hábil.
15) 8.3. Disponibilizar os veículos no prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento da autorização de início 
dos serviços, nos locais e horários fixados pelo Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 
impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.
16) “(...)8.17 Autorizar o Contratante a colocar nos veículos seus adesivos com logotipos;(...) 12.5. Os veícu-
los locados serão identificados com logotipo do (a) órgão/entidade. (...)”
17) Sessão Plenária de 10/12/2014, sob a relatoria do Substituto de Conselheiro Josué Romero.
18) Processo TC-678/003/14. Sessão de 14/07/2015, sob a relatoria do eminente Conselheiro Dimas 
Eduardo Ramalho.
19) Processo nº. 2928.989.13-6.
20) “(...) 8.3.5. Da documentação relativa à qualificação técnica:
8.3.5.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido 
por pessoa jurídica de direito público de trabalhos realizados, compatíveis ou similares com este objeto, 
relativamente à locação de qualquer tipo de veículo, em qualquer quantidade.(...)”
21) “(...) 8.3 Disponibilizar os veículos no prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento da autorização de 
início dos serviços, nos locais e horários fixados pelo Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer 
motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.(...)”.
22) “(...) CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE - 4.1 Não haverá reajuste de preço na vigência da ata de 
registro de preços.(...)”.
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Conselheiro

Dimas
Eduardo
Ramalho

RELATÓRIO

Trata-se de representações formuladas por G8 Armarinhos Ltda. - EPP e R DA Conceição 
Pinto – EPP contra o Edital do Pregão presencial nº 01/2017, processo administrativo nº 24  
895/16, do tipo menor preço, promovido pela Prefeitura Municipal de Itapevi que tem por 
objeto a aquisição de kit de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino, 
conf orme especificação no Anexo I do edital.

G8 Armarinhos Ltda - EPP insurge-se contra o Edital, apontando a existência de condições 
que limitam a competitividade do certame e contrariam as normas e princípios de regência, 
além da jurisprudência desta Corte, a saber:

Critica possível excesso desarrazoado de especificações para a confecção da camiseta 
manga curta e camiseta manga longa, afirmando que a malha solicitada é um produto de-
senvolvido com exclusividade que não se encontra a venda no mercado;

Reclama ainda que o tênis escolar tem descrição de um solado que se funde ao calçado 
por processo de injeção direta e não possui produtos similares no mercado. Ressalta a neces-
sidade de forma específica para a fabricação de uma amostragem desse produto, exigindo 
alto investimento.

Aduz ser exíguo o prazo de 8 (oito) dias úteis estabelecido pelo edital para a apresenta-
ção de amostras personalizadas, juntamente com os certificados de qualidade dos produtos, 
consoante dispõe a cláusula 10.3.1:

TCs-001390.989.17-6 e 001482.989.17-5
Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Representação contra o edital do Pregão presencial nº 01/2017, proces-
so administrativo nº 24895/16, do tipo menor preço, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Itapevi, cujo objeto é a aquisição de kit de uniforme escolar para os 
alunos da rede municipal de ensino, conforme especificação no Anexo I do edital.

AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR

JURISPRUDÊNCIA
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“10.3.1. A proponente que apresentar o melhor preço para o kit será convocada no prazo 
de 8 (oito) dias úteis para entrega de 01 (uma) amostra personalizada de todos os itens que 
compõe o kit de uniforme, em qualquer numeração, tudo devidamente de acordo com as 
especificações dispostas no Anexo I deste edital, todos devidamente identificados através 
de etiqueta contendo.” A empresa R Da Conceição Pinto – EPP, por sua vez, critica possíveis 
excessos nas especificações exigidas para os tecidos que serão utilizados na confecção das 
peças de uniforme, especialmente em relação aos itens “camiseta” e “jaqueta”.

Reclama também da aglutinação, em mesmo lote, de itens de uniforme com meias e 
tênis e pondera ser exíguo o prazo de 8 (oito) dias, estabelecido pelo edital para a apresen-
tação de amostras.

Aponta, por fim, ser ilegal a disposição editalícia que prevê a possibilidade de análise 
das amostras em laboratório acreditado pelo INMETRO, por sugerir subjetividade.

Portanto, ante a existência de indícios de restrição indevida à competitividade, a suspen-
são do certame foi decretada e a medida liminar referendada por este E. Plenário na sessão 
de 08/02/2017.

Notificada, a Prefeitura apresentou os documentos e as justificativas que considerou 
pertinentes, sustentando a conformidade do ato convocatório.

A Chefia da ATJ manifestou-se pela procedência parcial das representações.
O Ministério Público de Contas opinou pela procedência parcial das representações.
A Secretaria-Diretoria Geral, da mesma forma que a Chefia da ATJ e o MPC, opinou pela 

procedência parcial das representações.
A Representada compareceu novamente aos autos para apresentação de memoriais, 

defendendo a regularidade do ato convocatório.

É o relatório.

VOTO

No mérito, à vista dos pronunciamentos unânimes da Chefia da ATJ, do MPC e 
SDG, é de rigor o reconhecimento da procedência parcial das representações formula-
das por G8 Armarinhos Ltda. - EPP (TC-1390.989.17-6) e R Da Conceição Pinto – EPP 
(TC-1482/989/17-5).

De início, afasto a impugnação formulada por G8 Armarinhos Ltda. – EPP, rela-
cionada à exigência de apresentação de certificados de qualidade juntamente com 
as amostras, haja vista que a cláusula 10.3.1 do edital não prevê referida exigência:

“10.3.1. A proponente que apresentar o melhor preço para o kit será convocada 
no prazo de 8 (oito) dias úteis para entrega de 01 (uma) amostra personalizada de 
todos os itens que compõe o kit de uniforme, em qualquer numeração, tudo devi-
damente de acordo com as especificações dispostas no Anexo I deste edital, todos 
devidamente identificados através de etiqueta contendo.”

Improcedente, também, o questionamento proposto pela insurgente R Da Concei-
ção Pinto - EPP relacionado à subjetividade na previsão de análise dos produtos em 
laboratório acreditado pelo INMETRO, tendo em vista que o referido expediente, na 
forma como disciplinado no ato convocatório1, não ameaça a lisura do certame, fican-
do bastante claro que as análises são destinadas a confirmar a congruência entre as 
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amostras e as especificações exigidas para os produtos. A medida inclusive encontra 
amparo no disposto no inciso IV do artigo 43 da Lei nº8.666/93.

Por outro lado, são procedentes as insurgências formuladas pelas Representantes, 
relacionadas ao excesso de especificações dos tecidos a serem utilizados na con-
fecção de “camisetas” e “jaqueta”, como bem destacado no parecer emitido pela 
Chefia da ATJ, tendo em vista que as características exigidas pela Representada não 
são usuais no mercado e se mostram capazes de restringir a ampla competitividade, 
contrariando a jurisprudência desta E. Corte, a exemplo do decidido nos processos 
TC-12983.989.16-1, TC-13005.989.16-5 e TC-13022.989.16-4.

Procedente, da mesma forma, a questão relacionada à exigência de tênis com 
“solado que se funde ao calçado por processo de injeção direta”, visto que, além 
da inconveniência e temeridade da requisição de uma característica incomum, não 
padronizada, observo que sequer tratou a Administração de apresentar justificativas 
técnicas que amparassem esta imposição.

Nunca é demais lembrar que a Lei nº 10.520/02, em seu artigo 3º, II, veda espe-
cificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição.

Além disso, a Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, em seu artigo 7º, § 5º, proíbe 
a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas, características e especificações exclusivas, excepcionando os casos tecnica-
mente justificáveis.

Ausentes justificativas técnicas, cabe determinar a reformulação das especifica-
ções dos tecidos a serem utilizados na confecção de “camisetas” e “jaqueta” e do 
tênis escolar, limitando-se a Administração a descrever os produtos e materiais com 
as qualidades mínimas necessárias para bem identificá-los, de forma a facilitar sua 
busca no mercado, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam 
comprovadamente essenciais à finalidade de sua utilização.

Considero procedente, também, a crítica quanto ao prazo para apresentação de 
amostras, nos termos formulados pela representante G8 Armarinhos Ltda. – EPP, que 
transcrevo:

“O prazo para o envio das amostras para o licitante vencedor é de no máximo 
8 dias úteis para entrega dos protótipos físicos em qualquer numeração, juntamen-
te com os certificados de qualidade tanto das matérias-primas utilizadas como do 
produto acabado. Prazo INEXEQUÍVEL, devido à descrição estar demasiadamente es-
pecifica, o material tem que ser personalizado, ou seja, com o logo da Prefeitura em 
todos os itens.

Tratando-se de material personalizado precisaríamos de no mínimo 15 dias uteis 
para desenvolver o tecido e mais 8 dias uteis, o tempo mínimo que levaria para con-
fecção das amostras, caso nos sagrássemos vencedores, seria de no mínimo de 30 dias 
corridos. Além do prazo mínimo de logística, para entregar as amostras em Itapevi.”

É o que se conclui ao verificar que a insurgência está diretamente atrelada ao ex-
cesso de especificações do objeto, que demandam prazo maior para sua fabricação. A 
Representante reclama, e com razão, que o prazo de 8 (oito) dias úteis é insuficiente 
para fabricar um tecido de composição incomum e, após concluída esta etapa, confec-
cionar a amostra requisitada.

JURISPRUDÊNCIA
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Todavia, a adoção das medidas corretivas determinadas neste voto em relação às 
especificações dos tecidos exigidos na fabricação das peças de uniforme provocarão 
a automática conformação do prazo de 8 dias úteis aos padrões de razoabilidade 
aceitos por este E. Tribunal no que tange à apresentação de amostras.

Procedente se mostra, também, a questão relacionada à aglutinação em mesmo 
lote de produtos de tecnologia de fabricação diferente (tênis e produtos têxteis), que 
constitui prática sistematicamente censurada por esta Corte2  e configura desatenção 
ao comando do artigo 15, IV3  e artigo 23, §1º4  da Lei nº 8.666/93.

Deste modo, tratando-se de produtos díspares, necessária a sua segregação em 
lotes distintos para que seja ampliado o espectro de possíveis fornecedores em po-
tencial e, consequentemente, elevadas as perspectivas de obtenção da proposta mais 
vantajosa ao interesse público, com melhor atenção ao princípio da isonomia.

A questão examinada nestes autos se assemelha à que foi objeto de exame nos 
autos dos processos TC-017749/989/16-6, TC-017763/989/16-7 e TC-017830/989/16-
6 (Sessão de 1º/02/2017 – Relator Conselheiro Renato Martins Costa), sendo oportuna 
a transcrição do seguinte trecho de interesse:

“Em contratações envolvendo a compra de uniformes escolares, prevalece a orien-
tação jurisprudencial no sentido de que artigos do vestuário e calçados não devem 
figurar no mesmo lote, na medida em que reconhecidamente são produtos comercia-
lizados por segmentos distintos de mercado, impedindo, portanto, maior  afluência de 
empresas interessadas no certame.”

Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, Voto pela Proce-
dência Parcial das representações formuladas por G8 Armarinhos Ltda. – EPP (TC-
001390.989.17-6) e R Da Conceição Pinto – EPP (TC-001482/989/17-5, determinando 
à Prefeitura Municipal de Itapevi que promova a reformulação do edital, de forma a: 
I) eliminar o excesso de especificações dos tecidos a serem utilizados na confecção de 
“camisetas” e “jaqueta” e do tênis escolar, adequando-se ao determinado no inciso 
II do artigo 3º da Lei 10.520/02; II) segregar do objeto a compra de calçados, em item 
ou licitação próprios.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com 
todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente 
publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos 
do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, arquive-se o procedimento eletrônico.

1)  10.3.2 Havendo necessidade de avaliação mais detalhada das amostras apresentadas pelo licitante vencedor, o 
órgão poderá enviar as amostras para análises a serem realizados por perito credenciado pelo INMETRO. Os eventuais 
custos com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, serão arcados pela licitante, conforme disposto no art. 75 
da Lei n° 8.666/93. Se os resultados da analises e/ou dos testes ou/laudos não estivem de acordo com as especificações 
do presente edital e seus anexos, a licitante estará automaticamente desclassificada. Para tanto a licitante deverá for-
necer juntamente com as amostras (confecção) matéria prima utilizada na fabricação, na quantidade mínima conforme 
especificações exigidas no ANEXO I, do edital. 
2)  Conforme decisões constantes dos processos TC-1225/989/13-6, TC-005101/989/16-8, TC-10104/989/15-7, TC-
3596/989/16-4 e TC-17749.989.16-6. 3)  Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...) IV - ser subdivididas 
em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
4)  Art. 23.  (...) § 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aprovei-
tamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 
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Conselheiro

Sidney
Estanislau
Beraldo

RELATÓRIO

Trata-se do exame prévio do edital do pregão presencial nº 08/16, do tipo menor preço, defla-
grado pela Prefeitura Municipal de Echaporã, que tem por objeto o “registro de preços destinado à 
aquisição de insumos para diabéticos para utilização nos Departamentos de Saúde do Município”.

Insurgiu-se a Representante contra as especificações contidas no Anexo I – Termo 
de Referência1, que solicita, para as tiras reagentes para medição de glicemia, a uti-
lização de “leitura por amperometria, amostra de sangue total obtida por punção de 
polpa digital com volume máximo de 1 (um) micro litro e aparelhos com Software de 
gerenciamento dos resultados em língua portuguesa”.

Asseverou que as mencionadas características restringiriam a participação de “inú-
meras empresas aptas a fornecer tiras de glicemia de similar qualidade e em alguns 
casos, ainda mais modernas e com diversos diferenciais”.

Esclareceu, neste sentido, que existem dois métodos de leitura para os equipa-
mentos, o amperométrico e o fotométrico, ambos com a mesma finalidade de aferição 
glicêmica capilar em tempo real.

Alegou, ainda, ser descabida a imposição de volume máximo de 1 (um) microlitro 
de sangue, uma vez que cada gota “possui 50 microlitros e uma microgota (1:30) de 

 TC-010519.989.16-4 
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Exame prévio do edital do pregão presencial nº 08/16, do tipo 
menor preço, instaurado pela Prefeitura Municipal de Echaporã, que tem 
por objeto o “registro de preços destinado à aquisição de insumos para dia-
béticos para utilização nos Departamentos de Saúde do Município”.

INSUMOS PARA PORTADORES 
DE DIABETES
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sangue possui 16,7 microlitros”, além de não existir no mercado agulha ou lanceta 
que limite a punção àquela quantidade.

Entendeu, por fim, insuficiente a mera requisição de software em português sem 
estabelecer quais seriam os cabos de transferência de dados necessários e o interva-
lo do período de análise de curva glicêmica mínima e máxima que se pretende fazer.

Ante a existência de indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do 
certame foi decretada e a medida liminar referendada por este E. Plenário.

Apesar de regularmente notificada, a Prefeitura deixou transcorrer in albis o prazo 
que lhe fora concedido.

A Assessoria Técnico-Jurídica, acompanhada por sua Chefia, posicionou-se 
pela procedência da representação. Anotou ser assente a jurisprudência desta 
Corte no sentido de que o instrumento convocatório deve possibilitar o ofere-
cimento de tira reagente para verificação de glicemia tanto com a tecnologia 
amperométrica quanto a fotométrica.

Sublinhou que a Lei Federal nº 10.520/02 vedaria, em seu artigo 3º, inciso II, “espe-
cificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”, 
acrescentando que no mesmo sentido dispõe o artigo 7º, § 5º, da Lei de Licitações.

No que tange à quantidade de sangue solicitada para leitura, entendeu ser de-
sarrazoada a requisição, “por tratar-se de especificação técnica excessiva do produto 
licitado, restringindo e frustrando o caráter competitivo do certame, em detrimento ao 
disposto no 3º, § 1, inciso I, da Lei n.8.666/93 (subsidiária da Lei do Pregão)”. Quanto 
ao software de gerenciamento exigido, apontou proceder a impugnação, tendo em 
vista a escassez de informações técnicas detalhadas para implantação do programa.

O Ministério Público de Contas acompanhou as conclusões da ATJ pela proce-
dência da representação.

A Secretaria-Diretoria Geral destacou que “a opção por tecnologia única não se har-
moniza com os princípios basilares do procedimento licitatório, especialmente porque os 
modelos existentes no mercado atendem de modo satisfatório à respectiva finalidade, 
ou seja, apuram os índices glicêmicos dentro de parâmetros considerados adequados 
e aceitáveis pelas entidades e órgãos competentes, como, por exemplo, a Associação 
Nacional de Assistência ao Diabético – ANAD”.

De igual forma, apontou que a Representada não demonstrou a imprescindibi-
lidade da requisição de tira reagente com a qualidade peculiar de que o volume de 
sangue para leitura seja de, no máximo, 01 (um) microlitro. Por fim, procedente seria 
o questionamento relacionado à requisição de software em português, sem que tives-
sem sido estabelecidas as informações pertinentes.

É o relatório

 VOTO

A Prefeitura Municipal de Echaporã pretende registrar preços para a aquisição de insu-
mos para diabéticos.  No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, 
a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte. 
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De início, observo que a exigência de tiras reagente para verificação de glice-
mia que utilizem exclusivamente a metodologia para leitura por amperometria tem 
sido reiteradamente condenada por esta Corte, a exemplo do decidido nos Processos 
TC-1275.989.12-7 , TC-616.989.14-43, TC-1959.989.14-64, TC- 998.989.15-65 e TC-
8860.989.16-96, este último nos seguintes termos:

“Em que pese a possibilidade de a Administração, no exercício de sua competência 
discricionária, buscar a aquisição de produtos de melhor qualidade, indicando, por 
isso, as especificações desejadas, estas devem se ater aos limites das qualidades mí-
nimas necessárias para identificar o produto ou serviço, de forma a facilitar sua busca 
no mercado e garantir a competitividade do certame.

A Lei nº 10.520/02 veda especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes 
ou desnecessárias, limitem a competição, a teor do seu artigo 3º, II.  De igual forma, a 
Lei de Licitações, de aplicação subsidiária, em seu artigo 7º, § 5º, proíbe a realização 
de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, caracte-
rísticas e especificações exclusivas, excepcionando os casos tecnicamente justificáveis.

No caso, a Administração não logrou apresentar justificativas técnicas ap-
tas a legitimar a escolha exclusiva pelo método amperométrico, em detrimento 
do método fotométrico.

Aliás, como bem observado pelo Ministério Público de Contas, a constatação da 
compatibilidade do equipamento às normas técnicas que lhe são atinentes demons-
tra sua eficácia e assegura que, independente da tecnologia adotada, a finalidade 
almejada no produto será atendida.

Importa ainda ressaltar que, ao contrário do alegado pela Administração, há 
mais de uma marca que emprega a metodologia fotométrica7, o que corrobora o 
entendimento de que a escolha de uma única tecnologia pode reduzir a competi-
tividade do procedimento licitatório.

Deste modo, o ato convocatório deve ser retificado para que possibilite o ofe-
recimento de tira reagente para verificação de glicemia, tanto com a tecnologia 
amperométrica quanto a fotométrica”.

Assim, na esteira do precedente citado, deve o edital ser retificado para que seja 
permitida a apresentação de tiras reagentes compatíveis tanto com a tecnologia am-
perométrica quanto fotométrica. Igualmente, não foi apresentada qualquer justificati-
va para a requisição de que o aparelho efetue leitura apenas de “amostra de sangue 
total (...) com volume máximo de 1 (um) microlitro” .

Em breve pesquisa realizada pelo meu Gabinete constatou-se que, em alguns 
dos produtos mais conhecidos no mercado, o volume necessário da amostra de 
sangue varia entre 0,5 e 2 microlitros (µl), com prevalência de aparelhos que leem 
quantidade até 1 (um) microlitro8.

 No entanto, essa informação, por si só, não é suficiente para demonstrar o 
universo de produtos disponíveis no mercado, eis que deve ser avaliada em con-
junto com as demais especificações requisitadas no edital. Nesse sentido, tendo a 
Administração permanecido silente, não houve a inequívoca demonstração de que o 
conjunto de características solicitadas possuem mercado competitivo.

Desta forma, considero oportuno que a Prefeitura reavalie o quanto requisitado, 
justificando tecnicamente sua opção, se for o caso de sua manutenção.
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Quanto ao software requisitado, impende registrar que não se trata de um 
sistema a ser desenvolvido para a Prefeitura, mas de um programa disponibi-
lizado em conjunto com o glicosímetro para acompanhamento e controle das 
medições pelos pacientes. 

Nesse sentido, não observo prejuízo à formulação de propostas a ausência 
de informação acerca dos cabos de transferência de dados, na medida em que 
possuem usualmente saída USB para conexão com microcomputadores e dis-
positivos da espécie.

Já em relação ao intervalo do período de análise de curva glicêmica, inexiste nos 
autos elementos concretos para corroborar ou refutar a informação da Representa-
da de que “cada fabricante possui sistemas diferentes”.

Destarte, mostra-se pertinente que a Administração examine a relevância das 
diferenças eventualmente existentes entre os softwares, fazendo constar expressa-
mente no ato convocatório, se for o caso, as informações pertinentes.

Posto isto, circunscrito estritamente às questões analisadas, considero pro-
cedentes as impugnações, determinando que a Administração, querendo dar se-
guimento ao certame, adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumpri-
mento à lei, especialmente para:

a) Possibilitar a aceitação tanto da tecnologia de leitura amperométrica 
quanto fotométrica;

b) Reavaliar as especificações exigidas no ato convocatório,  justificando tecnica-
mente sua opção, se for o caso de sua manutenção;  e

c) Examinar a relevância das diferenças eventualmente existente entre os sof-
twares, fazendo constar expressamente no ato convocatório, se for o caso, as 
informações pertinentes.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do 
ato convocatório relacionados.  

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos 
termos reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei nº8.666/93.

1)“TIRA REAGENTE em suporte plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicemia utilizando qual-
quer metodologia enzimática, com leitura por amperometria e apresentação de resultado através de monitor portátil de 
calibragem rápida e fácil e memória de pelo menos 400 medições. O método de análise deve apresentar linearidade na 
faixa de 20 a 500mg-dl, porém aceitando valores inferiores a 20mg-dl e superiores a 500 mg-dl. O resultado deve ser 
rápido com resultado em até 10 segundos após a aplicação do sangue total na tira por aspiração e amostra de sangue 
total obtida por punção de polpa digital com volume máximo de 1 (um) micro litro. Embalagem contendo até 50 tiras 
e deve apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e 
número de Registro no Ministério da Saúde. Apresentar  Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação da tira de glicemia e Certificado de Registro no Ministério da Saúde do glicosímetro emitido pela AN-
VISA, além de software em português para gerenciamento do programa de diabetes do município.” 1.Tribunal Pleno, 
sessão de 10-04-13, relator Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES.2. Tribunal Pleno, sessão de 12-03-14, relator 
Conselheiro RENATO MARTINS COSTA.3. Tribunal Pleno, sessão de 28-05-14, relator Conselheiro DIMAS EDUARDO RA-
MALHO.4. Tribunal Pleno, sessão de 11-03-15, relator Conselheiro DIMAS EDUARDO RAMALHO. 5. Tribunal Pleno, ses-
são de 11-05-16, relator Substituto de Conselheiro VALDENIR ANTONIO POLIZELI.6. Tais como “FreeStyle” da empresa 
Abbott Diabetes Care, “Ascensia Contour” da empresa Bayer Healthcare e Accu-Chek da fabricante Roche Diagnostics. 
https://www.accu-chek.com.br/br/produtos/monitoresdeglicemia/sistemaactive.html http://www.fibracirurgica.com.br/
tiras-abbott-para-teste-glicemia-freestyle-optium-neo-100un-aparelho-gratis/p - http://www.glicomed.com.br/?pro-
duct=medidor-de-glicose-g-tech-free-sistema-nocode - http://www.onetouchla.com/br/produtos-onetouch/selectsimpl 
- http://www.shopmedical.com.br/Kit-de-Glicose-Facil-True-Read - http://www.diabeticcenter.com.br/Produto--MONI-
TORES-DE-GLICEMIA-Contour-TS-Contour-TS-Kit-1-monitor-1-lancetador-10-lancetas-e-10-tiras-versao-470-555.aspx - 
http://www.medlevensohn.com.br/pt-br/produtos/acon-diabetes-care/monitor-glicose-completo-10-tiras - http://www.
primecirurgica.com.br/produto/kit-completo-glicosimetro-monitor-e-medidor-de-glicose-sens-ii-injex
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Auditor-Substituto
de Conselheiro

Antonio
Carlos dos
Santos

RELATÓRIO

 Trata-se de representações intentadas por EBN Comércio Importação 
e Exportação S/A e por M7 Tecidos e Acessórios Ltda. EPP contra o edital 
do Pregão Presencial nº 31/2016 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, cujo 
objeto é o registro de preços visando à aquisição de uniforme escolar para 
a rede municipal de ensino.

 A sessão de entrega dos envelopes estava programada para a data de 8/4/2016.
 Em breve síntese, insurgiram-se as representantes contra o seguinte:
 I - EBN Comércio Importação e Exportação S/A:
 (I) é insuficiente o prazo de 5 (cinco) dias definidos pelo item 11 do 

Anexo I para a entrega das amostras pela licitante vencedora da fase de 
lances, porque: (I.a) as especificações para a composição do tecido dos 

TCs-008505.989.16-0 e 008612.989.16-0
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Edital do Pregão Presencial nº 31/2016, instaurado pela 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro, cujo objeto é o registro de preços 
para aquisição de uniforme escolar para a rede municipal de ensino, 
solicitado para exame prévio em virtude de representações intenta-
das por EBN Comércio Importação e Exportação S/A e por M7 Teci-
dos e Acessórios Ltda. EPP.

AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR 
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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itens “camiseta”, “bermuda”, “jaqueta”, “calça” e “short saia”, bem como 
para a “gola” e para a “etiqueta bordada”, fazem com que os itens licita-
dos não sejam mais produtos de prateleira; (I.b) tais produtos com essas 
especificações demandam confecção específica, impossível de ser atendida 
em 5 (cinco) dias; - em virtude do prazo, todos os licitantes deverão provi-
denciar antecipadamente a confecção dessas amostras, tornando especial-
mente onerosa a participação nesse certame;

 (II) se essas especificações fazem com que os bens licitados não sejam 
como os usuais do mercado, o objeto não se amolda ao parágrafo único do 
art. 1º da Lei 10.520/02;

 (III) é impossível de ser atendido o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo 
item 1.92  do Anexo I para apresentação dos laudos técnicos para produtos 
com as especificações do ato convocatório.

 II - M7 Tecidos e Acessórios Ltda. EPP:
 ( I )  há  espec i f i cações  es tabe lec idas  no  a to  convocató r io  que  não 

são  encont radas  no  mercado, ta i s  como as  espec i f i cações  pa ra  a  “ma-
lha  das  camise tas” , pa ra  “agasa lho, ca l ça  e  be rmuda” , bem como 
para  o  “ tên i s” ;

 (II) é insuficiente o prazo de 5 (cinco) dias definidos pelo item 1 do 
Anexo I para a entrega das amostras pela licitante vencedora da fase de 
lances, porque produtos com as aludidas especificações demandam con-
fecção específica, de sorte que todos os licitantes deverão providenciar 
antecipadamente a confecção dessas amostras, acarretando custo muito 
alto àquelas que não se sagrarem vencedoras.

 Nestes termos, requereram a suspensão cautelar do procedimento lici-
tatório e a determinação para que fosse retificado o ato convocatório.

 Por decisão exarada pelo E. Plenár io em sessão de 6/4/2016, foi 
determinada a suspensão do certame e of ic iada a Origem para que en-
caminhasse a esta Corte, em prazo não super ior  a 48 (quarenta e oito) 
horas, conforme previsto no art igo 222 do Regimento Interno, cópia do 
edital  impugnado para o exame previsto no § 2º  do art igo 113 da Lei 
nº  8.666/93, a lém de just i f icat ivas para as questões suscitadas, deter-
minando aos responsáveis, inc lusive, que se abst ivessem da prát ica de 
quaisquer atos re lacionados ao presente certame, até del iberação f inal 
a ser  emanada pelo E. Plenár io.

 Em resposta, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro procedeu à juntada 
do instrumento edital ício e comunicou a suspensão do certame l icitatório.

 O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência par-
cial da representação de EBN Comércio Importação e Exportação S/A e 
pela procedência da representação de M7 Tecidos e Acessórios Ltda. EPP.

 Finalmente, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro solicitou a l iberação 
para prosseguimento do certame, a f im de que possa providenciar a rea-
dequação, correção e republicação do edital.

É o relatório.
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VOTO

As impugnações apresentadas nos autos são procedentes em parte.
Isto porque, independentemente dos detalhamentos construídos pela 

Administração no Descritivo Técnico do Anexo I, o escopo do objeto e suas 
especificações são elementos perfeitamente amoldados à definição do pa-
rágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/02 para bem ou serviço comum, de 
sorte que não procede a alegação de que a modalidade Pregão não seria 
aplicável ao objeto licitado.

Procedem, no entanto, os demais aspectos suscitados.
À vista de todos os elementos trazidos aos autos, e também considerando 

a ausência de qualquer justificativa do administrador para bem esclarecer 
os fundamentos do seu juízo de discricionariedade, torna-se caracterizado, 
nestas representações, que as especificações aqui impugnadas quanto ao 
Descritivo Técnico do Anexo I fazem com que os produtos demandados se 
utilizem de insumos que não são os mesmos disponíveis comumente nas 
linhas de montagem dos potenciais fornecedores no mercado, o que, conse-
quentemente, gera a necessidade de uma linha de produção nova, paralela, 
a fim de atender a requisição de amostras.

Essas especif icações dizem respeito: ( I)  à composição dos tecidos para 
os itens “camiseta”, “bermuda”, “short saia”, “jaqueta”, “calça”; ( I I )  à 
gola reti l ínia e à confecção de etiqueta bordada em alta definição para o 
item “camiseta”; e ( I I I )  às especif icações para o item “tênis”, que deman-
dam a confecção de um produto único, não existente no mercado.

Nesse contexto desenhado nos autos, onde, repito, os produtos l i -
c i tados, ao que tudo indica, ut i l izar-se-ão de insumos não disponíveis 
comumente nas l inhas de montagem dos fornecedores em potencial , é 
v is ivelmente insuf ic iente o prazo de 5 (c inco)  dias corr idos para a apre-
sentação de amostras pela l ic i tante declarada provisor iamente vencedo-
ra, o que demandará de todas as l ic i tantes que já possuam tais  amostras 
na sessão públ ica do Pregão.

Ocorre que tal conjunção de exigências faz com que esteja caracteri-
zada afronta à vedação do art. 3º, § 1º, I , da Lei 8.666/93 (“é vedado aos 
agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convoca-
ção, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competit ivo”), bem como à vedação do art. 3º, I , da Lei 
10.520/02 (“vedadas especif icações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, l imitem a competição”).

Idêntico fundamento também revela o caráter de injustificada restritividade 
no prazo de 10 (dez) dias fixado para que a licitante declarada provisoriamente 
vencedora apresente os laudos técnicos relativos aos produtos confeccionados 
a partir dessas aludidas especificações do Descritivo Técnico do Anexo I, pois 
isso também está a incorrer na vedação do Art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93.

Faz-se necessário, portanto, determinar à Municipalidade que defina pra-
zos razoáveis e compatíveis para a apresentação das amostras e dos laudos 
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técnicos a partir das especificações requisitadas no Descritivo Técnico do 
Anexo I ou, alternativamente, que promova revisão e retificação desse Des-
critivo Técnico do Anexo I no que tange: (I) à composição dos tecidos para os 
itens “camiseta”, “bermuda” , “short saia”, “jaqueta”, “calça”; (II) à gola 
retilínia e à etiqueta bordada em alta definição para o item “camiseta” ; e 
(III) às especificações para o item “tênis”.

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da representação de EBN 
Comércio Importação e Exportação S/A e pela procedência da represen-
tação de M7 Tecidos e Acessórios Ltda. EPP, devendo a Prefeitura Muni-
cipal de Cruzeiro retif icar os itens 1 e 1.9 do Anexo I para definir prazos 
razoáveis e compatíveis para a apresentação das amostras e dos laudos 
técnicos a partir  das especif icações requisitadas no Descrit ivo Técnico do 
Anexo I ou, alternativamente, deve revisar e retif icar o Descrit ivo Técnico 
do Anexo I no que tange: ( I)  à composição dos tecidos para os itens “ca-
miseta”, “bermuda”, “short saia”, “jaqueta”, “calça”; ( I I )  à gola reti l ínia 
e à etiqueta bordada em alta definição para o item “camiseta”; e ( I I I )  às 
especif icações para o item “tênis”.

A Administração deverá ainda publicar o novo texto do edital e reabrir 
o prazo legal para oferecimento das propostas, nos moldes do artigo 21, 
§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Acolhido este entendimento pelo E. Plenário, deverá ser intimada a 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na forma regimental. Com o trânsito em 
julgado, arquive-se o processo.

1)    “1 - As amostras serão devidas somente pelo licitante vencedor do lote arrematado. As empresas vencedoras deve-
rão apresentar uma amostra de cada item que compõe o lote, em atendimento às especificações contidas no edital, sem 
a obrigatoriedade de personalização do Brasão do Município, em até 5 (cinco) dias após o término da sessão pública. A 
entrega deverá ocorrer no endereço citado no preâmbulo do edital”.
2 “1.9 - O município solicitará os laudos técnicos à empresa vencedora como condição de adjudicação, que comprovem 
as especificações mínimas exigidas no Anexo I, no prazo de até 10 (dez) dias após o resultado do certame licitatório”
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Em exame, representações formuladas por Center Valle Comercial Importação 
e Exportação Business Ltda., Luiz Fernando Maia, Alan Cesar de Araújo e Marina 
Roberta Faustino, contra o edital de pregão eletrônico 451/2016, lançado pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, para a formação de ata de registro de preços para 
aquisição de kits escolares. 

Center Valle se insurge contra (a) a vedação à participação de empresas em re-
cuperação judicial (item 7.3.3); (b) a vedação à participação de empresas apenadas 
nos termos do art. 7º da Lei do Pregão, estendendo referido impedimento a toda 
a administração pública (item 7.3.1); (c) a ausência de cota reservada a microem-
presas; e (d) a aglutinação de produto de papelaria com produto têxtil (kit jardim 
II - estojo e agenda, caneta etc.).

Luiz Fernando reitera a insurgência “c” acima e questiona ainda (e) a exigência 
de qualificação técnica, que menciona percentual de fornecimento anterior de 50% 
(item 14.3.3 do edital) e (f) as especificações técnicas dos itens bloco de papel, ca-
derno brochura, caderno de caligrafia, caderno universitário, lápis grosso, lápis de cor 
comum, caneta esferográfica azul e vermelha.

TCs-0019327.989.16-9; 019366.989.16-8; 019399.989.16-9
 e 019460.989.16-3
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Márcio Martins Camargo
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

Auditor-Substituto
de Conselheiro

Márcio 
Martins de 
Camargo

EMENTA: Representação formulada contra o edital de Pregão Eletrônico 
451/2016, instaurado pela Prefeitura Municipal de Bauru, para a formação 
de ata de registro de preços para aquisição de kits escolares.

KIT ESCOLAR

JURISPRUDÊNCIA



137Revista do TCESP  I nº 139  I  1º semestre/2017

JURISPRUDÊNCIA

Alan Cesar corrobora as insurgências “a” e “c” e ataca ainda (g) o prazo para en-
trega das amostras, que é de 5 dias (item 12.3.4 do edital); (h) a composição dos kits, 
que são formados por itens distintos; e (i) as especificações dos itens agenda escolar, 
avental para pintura infantil e estojo escolar. 

Marina Roberta Faustino Tessi – ME questiona (j) a adoção do sistema de registro 
de preços; (k) a previsão de reajuste em ata de registro de preços (item 21.1); (l) a 
previsão de sanção a empresas que não apresentarem os documentos exigidos no edi-
tal, uma vez convocadas para tanto (itens 12.5 e 10.12); (m) a previsão de suspensão 
temporária do direito de licitar com a administração, considerando-se a administração 
pública de um modo geral (item xx); (n) a exigência de laudos para produtos com certi-
ficação INMETRO; (o) a composição dos lotes, formados por itens comuns de prateleira, 
produtos reciclados e produtos personalizados; (p) a excessiva especificação dos itens; 
e (q) o critério pelo menor preço por kit. 

Determinou-se a sustação cautelar do certame, em razão da insurgência “a” acima indicada.
A Prefeitura trouxe aos autos seus esclarecimentos, nos quais reconheceu a 

procedência da insurgência (a) acima indicada. De outro lado, defendeu que (b) o 
âmbito de extensão da vedação à participação de empresas apenadas no certame 
encontra-se de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos 
do MS 32628/2011; (c) a previsão de cota reservada a microempresas “poderá ge-
rar uma série de dificuldade na execução e gestão da ata”, com riscos de compro-
meter a entrega dos produtos em seu conjunto a tempo e hora, garantindo a devida 
uniformidade entre eles, de modo a assegurar o projeto pedagógico pretendido; (d) 
os itens têxteis que demandam personalização (mochilas) estão reunidos no lote 3, 
sendo certo que as empresas do setor comercializam os materiais contidos no lote 
2, cuja aglutinação se impugnou, como estojo sem personalização e avental infan-
til, haja vista que mesmo a representante Center Valle apresentou orçamento para 
tanto por ocasião da pesquisa de preços, que contou com 144 empresas, sem opor 
qualquer óbice para o seu fornecimento; (e) a exigência de qualificação técnica 
prevê quantitativo de 50%, de acordo com a Súmula 24 do TCE-SP; (f) a pesquisa 
de preços levou em consideração orçamentos apresentados por 144 empresas, sem 
que qualquer delas opusesse críticas às especificações técnicas disponibilizadas e 
constantes do edital, que são as mesmas empregadas nos anos anteriores; (g) a 
previsão de itens compostos por materiais recicláveis refere-se à transformação e 
reaproveitamento futuro dos insumos, e não a produtos já reciclados; (h) o prazo 
de 5 dias para apresentação das amostras é razoável, pois as empresas do setor 
possuem fácil acesso aos itens constantes do edital; (i) o procedimento de licitação 
foi iniciado e conduzido quando “não havia o número de  matrículas [de alunos] 
para os anos seguintes”, além disso, há imprevisão da demanda ao longo do ano 
letivo “considerando matrículas iniciais, possíveis matrículas posteriores (matrícu-
las novas com abertura de novas turmas ou alunos recebidos por transferências), 
demandas advindas de ordens judiciais e eventuais reposições”, daí a adoção do 
sistema de registro de preços; (j) o edital prevê a revisão dos preços para fins de 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (k) a exigência de lau-
do prevista no edital é faculdade a ser exercida pela administração como condição 
para assinatura da ata de registro de preços, nos termos da Súmula 14 do TCE-SP; e 
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(l) o edital de licitação prevê a aplicação das sanções dispostas na Lei de Licitações 
para o caso de descumprimento das regras entabuladas pelo edital de licitação.

O Ministério Público de Contas manifestou-se pela anulação do certame, pois a 
adoção do sistema de registro de preços revela-se imprópria, uma vez que “os municí-
pios sabem de antemão a quantidade de alunos que a rede municipal irá atender e têm 
como prever, com base na experiência haurida ao longo dos anos, a eventual oscila-
ção na demanda, de modo que, estabelecendo-se, desde logo, as quantidades a serem 
adquiridas por certo conduzirá ao aumento da competitividade”. Alternativamente, 
opinou pela procedência das representações de Center Valle (TC-19327/989/16-9) e 
Marina (TC-19460/989/16-3) e pela procedência parcial das representações de Luiz Fer-
nando (TC-19366/989/16-8) e Alan Cesar (TC-19399/989/16-9). O MPC fundamentou 
seu opinativo nos seguintes apontamentos: (a) recomenda-se a adjudicação por itens; 
(b) é indevida a previsão de reajuste no sistema de registro de preços; (c) é indevida 
a vedação à participação de empresas em recuperação judicial em certames públicos, 
conforme Súmula 50 do TCE-SP; (d) a súmula 51 do TCE-SP impõe que as sanções de 
impedimento (art. 7º da Lei do Pregão) e de suspensão (art. 87, III da Lei de Licitações) 
tenham seus efeitos restritos ao órgão sancionador, enquanto a sanção de inidoneida-
de (art. 87, IV, da Lei de Licitações) alcança toda a administração pública; (e) o edital 
deve prever cota para microempresas, pois não se vislumbra a condição descrita no art. 
49, III da LC 123/2006; (f) a aglutinação de itens revela-se “potencialmente restriti-
va”; (g) há excesso de especificação nos itens caneta esferográfica (“corpo hexagonal 
transparente com furo...”) e lápis preto nº 2 (“corpo resistente sextavado com marca/
fabricante que não lasque...”); (h) não há impropriedade na exigência de qualificação 
técnica, posto estar em conformidade com os quantitativos descritos na súmula 24 
desta Corte; (i) o prazo para entregada das amostras é razoável e dentro dos parâ-
metros aceitos pela jurisprudência; (j) a lei de licitação já prevê a desclassificação das 
empresas que não cumprirem as exigências do edital, sendo “desarrazoada” a previsão 
de sanções adicionais; e (k) recomenda-se à prefeitura que avalie a pertinência da exi-
gência de laudos, inclusive para os produtos já certificados pelo INMETRO.

É o relatório. 

VOTO

PRELIMINAR

Em preliminar, apresento para referendo do Tribunal Pleno decisão monocrática me-
diante a qual se determinou a sustação cautelar do certame cujo edital ora se aprecia1.

MÉRITO

Impugnações não procedentes

I - São improcedentes as insurgências concernentes à exigência de qualificação 
técnica, que menciona percentual de fornecimento anterior de 50% (item 14.3.3 do 

JURISPRUDÊNCIA



139Revista do TCESP  I nº 139  I  1º semestre/2017

JURISPRUDÊNCIA

edital), e ao prazo para entrega das amostras, que é de 5 dias (item 12.3.4 do edital), 
conforme enunciados da Súmula 24 desta Corte e a OI-MPC/SP 1.23.

II - Os produtos têxteis personalizados encontram-se reunidos no lote 3 do 
edital. Ademais, vê-se que a prefeitura optou por comprar kit escolar. Trata-se, 
portanto, de negócio que se destina à aquisição de conjunto de itens distintos para 
uma dada finalidade comum. Em outras palavras, um kit pressupõe produtos dife-
rentes voltados a uma mesma finalidade. Este Tribunal não censura aquisições de 
kit, admitindo licitações de kits escolares e cestas básicas, por exemplo. Em ambos 
há itens distintos formando os conjuntos, como estojo e caderno e arroz e biscoito. 
No caso dos autos a situação é análoga. 

Os representantes não demonstraram a impossibilidade ou a impertinência abso-
luta da composição dos kits, daí não se poder afirmar haver evidente despropósito na 
aquisição conjunta dos itens pretendidos. Tampouco se demonstrou que outra solução 
melhor atenderia aos objetivos da prefeitura. 

III - Trata-se de licitação para aquisição de bens divisíveis, aplicando-se, a princí-
pio, o contido no art. 48, III, da Lei Complementar Federal nº 147/2014. Todavia, no 
caso dos autos, cada kit representa um conjunto de itens. É dizer, cada kit compõe 
por si só um “item da contratação” (Tribunal Pleno, TC-5509/989/15-8, trecho do 
voto do Relator para o acórdão Cons. Renato Martins Costa, relator originário Subs. 
Cons. Samy Wurman, sessão 16/9/2015), sendo impossível fracioná-lo, sob pena de 
comprometer a finalidade almejada pela administração pública, que é o fornecimen-
to não de uma caneta, de um estojo ou de uma borracha, mas do conjunto indis-
sociável desses três itens, que só faz sentido para a política pública pretendida se 
disponibilizado aos alunos na sua integralidade e a um só tempo. Em outras palavras, 
impor cota reservada a microempresas significaria, por mecanismo transverso, negar 
à administração a possibilidade de contratar conjuntamente os itens pretendidos, tal 
qual se admitiu no item II acima deste voto.

Além disso, há de se considerar que a reserva de lotes a microempresas implicaria 
em risco de distinção indesejada entre os produtos oferecidos, com impactos nega-
tivos na política pública. Aventa-se aqui não só a hipótese da entrega “descasada” 
dos lotes adjudicados a microempresas e a não microempresas (p. ex. imagine-se 
criança estudante recebendo o kit e seu colega de classe não), como também a entre-
ga de produtos distintos por uma e por outra, levando a que seus beneficiários rece-
bam produtos de características distintas, quiçá com qualidades também diferentes 
entre si, levando a questionamentos (p. ex. na hipótese de criança estudante receber 
estojo de qualidade visivelmente superior ao de seu colega). 

Nesse sentido, parece que no presente caso concreto a imposição de que a 
administração crie novos lotes para reservá-los a microempresas esbarraria no 
disposto no art. 49, III da LC 123/2006 - e foi isso o que a administração alegou 
em suas justificativas. 

IV - Embora não conste justificativa para a descrição do item caneta (“corpo 
hexagonal transparente com furo...”) e do item lápis preto nº 2 (“corpo resistente 
sextavado com marca/fabricante que não lasque...”), os representantes tampou-
co demonstraram o eventual dirigismo reclamado. As descrições expressamente 
questionadas - deve-se frisar, de modo genérico – parecem ser usuais no mercado, 
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como se denota de rápida verificação desses itens disponíveis em escritórios e 
repartições públicas. Desse modo, ausente indício marcante de desvio, nada há a 
censurar. Do contrário, esta Corte assumiria o papel de estabelecer ela própria a 
descrição supostamente imparcial dos itens previstos no ato convocatório, pois de 
nada valeria, afinal, que este Tribunal reputasse, sem qualquer elemento concreto, 
dada descrição “exagerada” e não trouxesse, ao mesmo tempo, descrição alterna-
tiva que balizasse a ação administrativa. 

V - Quanto à alegada inadequação do registro de preços, verifica-se que o siste-
ma eleito não contraria a orientação predominante do Tribunal, que é a de que “o uso 
do registro de preços deve se restringir à compra de bens e à contratação de serviços 
que podem ser individualizados, fornecidos ou prestados de maneira padronizada, 
por meio de simples requisição e entrega ou realização praticamente sem detença, 
como se configurassem produtos comuns de prateleira, estando ao alcance sem a 
necessidade de maiores providências ou de avaliação de outras variáveis que não 
o preço” (Amanda Fontelles Alves. “Registro de preços para contratação de obras e 
serviços de engenharia: uma reflexão a partir da jurisprudência do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo”. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, n. 55, pp.: 
9/42. Belo Horizonte: Ed. Fórum, jul./set. 2016).

A esse respeito, conferir o TC-735/989/16 e o TC-5101/989/16 (Tribunal Pleno, 
Rel. Cons. Sidney Beraldo, sessão de 9/3/2016 e 13/4/2016, respectivamente), que 
cuidaram de licitação para formação de ata de registro de preços para aquisição de 
material escolar, sem que se vislumbrasse óbice a essa prática.

O caso em exame amolda-se às condições acima e revela a pertinência do sistema 
de registro de preços ao se considerar também oscilações naturais no fornecimento 
e na disponibilização dos itens que se pretende fornecer aos estudantes. A começar 
pela necessidade de elaborar e concluir a licitação antes de as aulas começarem, 
quando não se sabe ao certo o número de alunos matriculados. Ademais, há ainda 
os casos citados pela própria administração, como aqueles em que a prefeitura se vê 
obrigada a incluir novos alunos na rede de ensino – muitas vezes após o período de 
matrícula – em razão de ordem judicial, do recebimento de alunos por transferência 
de outras escolas da rede pública e em função da abertura de novas turmas. 

Não se pode ignorar que essa imprevisão causa transtornos à administração, que 
deve se adequar para atender a uma demanda desconhecida de antemão - ainda que 
de algum modo previsível por aproximação. 

Embora fosse desejável proceder de modo mais preciso, definindo exatamente 
a quantidade de alunos a ser atendida ao longo de todo o período letivo e, por 
conseguinte, a quantidade de material a ser adquirida, a complexidade do mundo 
real se impõe e não há razão para ignorar o contexto acima a pretexto da crença 
de que ao contratar quantitativo certo e pré-determinado, ao invés de registro de 
preços, a prefeitura obteria melhor negócio. Há de se considerar, nesse cenário de 
contratação única, os custos a serem absorvidos pela administração para guarda 
e controle de material remanescente eventualmente não utilizado (p. ex. em razão 
da desistência de matriculados), as dificuldades para aditar o contrato firmado 
a fim de adquirir mais itens (caso em que se imporia a abertura de um processo 
administrativo, com parecer jurídico prévio e verificação da adequabilidade dos 
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preços aditados ao contrato inicialmente firmado) e mesmo para rescindir o pacto 
caso se verificasse a necessidade de alterá-lo de tal modo a ponto de tornar inviá-
vel seu cumprimento nos termos originalmente contratados (p. ex. por ocasião de 
aditamento para incluir mais itens em cenário de aumento expressivo nos preços 
praticados ou de aditamento para diminuir os quantitativos eleitos).

Em outras palavras, parece que o caso em exame não comportaria mesmo a fixa-
ção de quantitativos estáticos. Por esses motivos, não há óbice, nesse exame, ao uso 
do sistema de registro de preços.

A circunstância de os itens descritos no edital revelarem-se imprescindíveis 
ao cumprimento da prestação educacional, que é dever do Estado, não afasta 
per se a possibilidade de se adotar o registro de preços. Essa sistemática é 
instrumento à disposição da administração para alcançar, de maneira eficien-
te, o seu desiderato maior, conforme exposto acima. Nesse sentido, reporta-se 
ao decidido nos autos do TC-5095/989/16-6 (Tribunal Pleno, Rel. Cons. Renato 
Martins Costa, sessão 13/4/2016). 

VI - A exigência de laudo técnico contemplada no item 12.4 do edital dar-se-á ape-
nas em relação ao licitante vencedor, a critério da administração pública. Evidentemen-
te, referida exigência mostra-se desnecessária em relação aos itens cuja verificação de 
conformidade dá-se pelo INMETRO, cuja comprovação as licitantes se comprometem a 
apresentar, nos termos descritos pelo edital nos itens 3.7 e 12.3.16.

VII - O critério de julgamento do menor preço por kit revela-se adequado, observan-
do-se o disposto neste voto.

Impugnações procedentes
VIII - As vedações à participação de empresas em recuperação judicial (item 7.3.3) 

e apenadas nos termos do art. 7º da Lei do Pregão, estendendo referido impedimento 
à toda a administração pública (item 7.3.1), contrariam as orientações desta Corte 
nos termos decididos no TC-4033/989/15-3, relatado pelo Cons. Sidney Estanislau 
Beraldo, e no TC-2009/989/15-3, relatado pelo Cons. Renato Martins Costa, respecti-
vamente, conforme os enunciados das Súmulas 50 e 51 do TCE-SP.

IX - A previsão de reajuste ou revisão nos preços registrados é impertinente, pois 
referido instrumento é preliminar à contratação e não gera sequer expectativa de 
contratação ao particular que subscreve a ata. De tal sorte, oscilações nas condições 
de mercado levam a novo procedimento de licitação. Não se trata, portanto, de trans-
portar o regime dos contratos públicos à ata de registro de preços propriamente dita. 
De outro lado, deve-se frisar que, uma vez firmado contrato derivado da ata, a ele 
se aplicam todas as normas dos contratos públicos, inclusive quanto às cláusulas de 
reajuste, de prorrogação e de alteração de quantitativos. 

X - O item 12.5 do edital dispõe que “caso a licitante vencedora se recuse ou não 
apresente os laudos solicitados, implicará decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado 
ao município convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação”. 

O art. 81 da Lei de Licitações, por sua vez, prevê que “a recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas”.
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A impropriedade do item 12.5 do edital é evidente, pois a sanção prevista no art. 81 
reproduzido acima nada diz a respeito da apresentação de laudos, limitando-se a punir 
a recusa do licitante em assinar o contrato ou a retirá-lo. 

O item 10.12 do edital, por sua vez, estabelece que “o não cumprimento do envio 
dos documentos de habilitação, das propostas e amostras dentro do prazo acima es-
tabelecido, acarretará nas sanções previstas na Lei de Licitações, podendo o Pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou lance subsequente”. 

Todavia, tem-se que a Lei de Licitações e a Lei do Pregão não preveem sanção para 
a não entrega dos documentos de habilitação, conduta essa que acarreta a declaração 
de inabilitação e a consequente exclusão do procedimento. 

Aparentemente, tem-se que a sanção de impedimento, prevista no art. 7º da Lei do 
Pregão, e que deve ser lida nos termos da Súmula 51 desta Corte, abarca a hipótese 
que a administração pretendeu resguardar no malfadado item 10.12 acima. 

XI - Infere-se que a crítica dirigida pela representante Marina quanto à ex-
tensão das sanções previstas no edital está relacionada à previsão de suspensão 
temporária do direito de licitar, prevista no item 18.1.3, que prevê a “suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com 
a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição”. 

Isoladamente considerado, referido item do edital não levaria à paralisação do cer-
tame ou à sua retificação, desde que fosse lido, por ocasião de sua incidência efetiva 
– excepcional, por certo –, em consonância com a Súmula 51 deste TCE-SP. 

No entanto, reconhecendo as mudanças necessárias que se impõem no presente 
caso, há de se corrigir referido item para que nele conste menção a referido enunciado 
sumular, aplicando-se a mesma providência ao item 18.1.4 do edital.

XII - Ante o exposto, voto pela procedência parcial das representações, determi-
nando-se à Prefeitura, caso decida proceder com o certame, que retifique o edital nos 
termos consignados nos itens VIII a XI deste voto para:

(a) suprimir do edital de licitação a vedação à participação de empresas em recupe-
ração judicial, nos termos da Súmula 50 deste TCE-SP;

(b) suprimir do edital de licitação previsão de que empresas apenadas do direi-
to de contratar com a administração por entidades políticas estranhas à prefeitura 
promotora do certame encontrem-se alijadas de participar da presente licitação, nos 
termos da Súmula 51 desta Corte; 

(c) suprimir a previsão de reajuste dos preços registrados em ata;
(d) retificar o item 12.5 do edital, concernente à sanção pela não disponibilização 

de laudos quando requeridos pela administração para assinatura do contrato;
(e) retificar o item 18.1.3 do edital, para adequá-lo aos termos da Súmula 51 deste 

Tribunal já citada acima; e 
(f) republicar o ato convocatório, observando-se a integralidade dos prazos legais.
É como voto.

  1. Cópia da decisão cautelar está anexa
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Araçatuba - UR-01 
Av. Café Filho, 402 - Jardim Icaray
CEP: 16020-550 - Araçatuba - SP
Telefones: (18)  3622-2107 e 3621-8882
ur01@tce.sp.gov.br

Bauru - UR-02 
Rua José Francisco Augusto, 5-4 - Jd. Godoi
CEP: 17021-640 - Bauru - SP
Telefones: (14) 3237-1530 e 3237-1531
ur02@tce.sp.gov.br

Campinas UR-03 
Avenida Carlos Grimaldi, 880 - Jd. Conceição
CEP: 13091-000 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3706-1700 e 3706-1704
ur03@tce.sp.gov.br

Marília - UR-04 
Rua Prof. Francisco Morato, 381 - Jd. São Geraldo
CEP: 17501-020 - Marília - SP
Telefone: PABX (14) 3422-2416
ur04@tce.sp.gov.br

Presidente Prudente - UR-05 
Rua José Cupertino, 179 - Jd. Marupiara
CEP: 19060-090 - Presidente Prudente - SP
Telefones: (18) 3226-5060
ur05@tce.sp.gov.br

Ribeirão Preto UR-06 
Rua Adolfo Zéo, 426 - Ribeirânia
CEP: 14096-470 - Ribeirão Preto - SP
Telefones: PABX: (16) 3618-6595 / 3618-6606
ur06@tce.sp.gov.br

São José dos Campos - UR-07
Av. Heitor Vila Lobos, 781 - Vila Ema
CEP: 12243-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3941-8356 / Fax: 3941-8356
ur07@tce.sp.gov.br

São José do Rio Preto - UR-08 
Av. José Munia, 5.400 - Chácara Municipal
CEP: 15090-500 - São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3227-8255 / Fax: (17) 3222-1011
ur08@tce.sp.gov.br

Sorocaba - UR-09
Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto, 180  - Jd. 
Saira - CEP: 18085-840 - Sorocaba - SP
Telefones (15) 3228-3775 / Fax (15) 3228-1119
ur09@tce.sp.gov.br

Araras - UR-10
Av. Maximiliano Baruto, 471 - Jd. Universitário
CEP: 13607-339 - Araras - SP
Telefone: (19) 3543-2460 / Fax (19) 3542-2163
ur10@tce.sp.gov.br

Fernandópolis - UR-11 
Rua Maria Batista, 209 - Boa Vista
CEP 15.600-000 - Fernandópolis - SP
Telefone: PABX (17) 3465-0510 / (17) 3442-6940
ur11@tce.sp.gov.br

Registro - UR-12
Avenida Clara Gianotti de Souza, 1049 - Vl.Tupy 
CEP 11.900-000- Registro - SP
Telefone: PABX (13) 3821-3237
ur12@tce.sp.gov.br

Araraquara - UR-13 
Rua Dr. Euclides da Cunha Viana, 551
Jd. Santa Mônica -  CEP: 14.801-096
 Araraquara - SP - Telefone: (16) 3335-3738
ur13@tce.sp.gov.br

Guaratingueta - UR-14
Rua Domingos Rodrigues Alves, 316 - Centro
CEP - 12516-410 – Guaratinguetá - SP
Telefone: (12) 3122-1462 / 3132-2087
ur14@tce.sp.gov.br

Andradina - UR-15 
Rua Pereira Barreto, 1681 - Centro
CEP  - 16901-022 -Andradina - SP
Telefone: (18) 3723-6287 / 3723-3289
ur15@tce.sp.gov.br

Itapeva - UR-16  
Av. Coronel Acácio Piedade, 384 - Centro
CEP 18400-180 - Itapeva - SP
Telefone: (15) 3521-8430
ur16@tce.sp.gov.br

Ituverava - UR-17
Rua José Bonifácio, 803 - Jd.Independência
CEP 14500-000 - Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-0249 / 3839-0376
ur17@tce.sp.gov.br

Adamantina - UR-18 
Rua Josefina Dal’Antonia Tiveron, 180 – Centro
CEP-17800-000  - Adamantina – SP -
Telefones: (18) 3502-3260 / 3521-1133
ur17@tce.sp.gov.br

Mogi Guaçu - UR-19
Rua Catanduva, 145 - Jd.Planalto Verde
CEP 13843-193 - Mogi Guaçu - SP
Telefone: (19) 3811-8300
ur19@tce.sp.gov.br

Santos - UR-20
Rua Vergueiro Steidel -Embaré
CEP 11040-270 – Santos – SP
Telefones: (13) 3227-4960 / 3227-4985
ur20@tce.sp.gov.br

Prédio-Sede / Anexo I
Av. Rangel Pestana, 315 - Centro
CEP: 01017-906 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3292-3266

Anexo II
Rua Venceslau Brás, 183 - Centro 
CEP: 01016-000 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3292-3266
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