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“A medida que vem propor-vos é a criação de um 

Tribunal de Contas, corpo de magistratura interme-

diária 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 prevari-

cação 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 perio-

dicamente 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 -   
(Exposição de Motivos do Decreto nº 
966-A de 7 de novembro de 1890)
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Editorial

Pavimentar uma via de mão dupla no contato com a sociedade, instituições, ór-

gãos públicos e jurisdicionados. Nesse sentido, o Tribunal de Contas paulista iniciou 

2016 com novas ações e propostas e trouxe a tecnologia e a informação à disposi-

ção de sua atuação.

Em 2016 o TCE realizou importantes ações, com a realização de fiscalizações or-

denadas em todo o Estado, que avaliaram importantes setores como o da Saúde e da 

Educação. Aliada à força do quadro pessoal de fiscalização, o Tribunal de Contas pas-

sou a potencializar o trabalho das equipes com o uso da inteligência e tecnologia.

Em outra frente, também estabeleceu como prioridade aproximar-se do cidadão 

por meio de divulgação de suas ações fiscalizatórias e o compartilhamento dos da-

dos e informações por meio dos canais de comunicação que dispõe. 

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) é outro bom exemplo: o 

indicador concebido pelo TCESP, e que mede a qualidade dos serviços e políticas 

públicas, agora será implantado em todo o território nacional pelos Tribunais de 

Contas de todo o Brasil.

No âmbito da Corte de Contas, outra ação propositiva foi a implantação das 

sustentações orais por videoconferência nas sessões de julgamento das Câmaras 

e Pleno. O sistema, além de contemplar o princípio do devido processo, facilita o 

exercício da ampla defesa, com economia de tempo e recursos. 

Em seu caráter pedagógico, o Tribunal de Contas foi à campo e buscou qualificar, 

em todo o Estado paulista, o corpo funcional, servidores e gestores - nas três esfe-

ras de poder – no sentido de capacitar, reciclar conhecimentos e preparar o agente 

público para correto exercício de sua função aliado às boas práticas administrativas.

Uma parte de tudo isso você poderá conferir nesta edição da Revista do TCE, que 

foi totalmente repaginada, com novas editorias e conteúdo,  de modo a acompanhar 

esta nova fase, onde se busca, com as novas práticas e projetos, o estímulo institu-

cional em um ambiente de inovação. 
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NOTÍCIAS
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TCE fiscaliza hospitais, merenda
escolar e transparência

Em operações ordenadas que envolveram agentes de fiscalização em todo o Estado - interior, capital e 
região metropolitana de São Paulo -, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscalizou ‘em tempo 
real’ as condições de hospitais e ambulatórios de saúde cujas administrações são gerenciadas por Orga-
nizações Sociais de Saúde (OSS), vistoriou a qualidade da merenda escolar oferecida na rede pública e 
checou se os órgãos públicos estão cumprindo a legislação referente à transparência e dados públicos.

ORDENADA
FISCALIZAÇÃO

NOTÍCIAS
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Ação atinge hospitais e ambulatórios 
médicos gerenciados por OSS´s
Mapeamento contribui para o aperfeiçoamento das atividades e motiva a 

sociedade a conhecer os serviços prestados e exercer seu direitos.

O objetivo central da operação foi verificar a adequação e eficiência dos procedimentos contratados junto às Organizações Sociais, 
além do cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação aplicável ao setor da saúde.

Em uma operação ordenada que envolveu mais de 200 agentes 
de fiscalização na capital e no interior, o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo fiscalizou hospitais e ambulatórios de saúde cujas admi-
nistrações são gerenciadas por Organizações Sociais de Saúde (OSS). 

No dia 29 de março, os fiscais do TCE checaram “in loco” as 
condições e operacionalização dos serviços em 59 hospitais e unida-
des gerenciadas pelas OSS no Estado. Na capital foram vistoriados 
21 hospitais, no interior e litoral paulista 38 unidades que oferecem 
especialidades médicas e ambulatoriais.

Dotados de tablets e equipamentos conectados online com a 

rede de informática do TCE, os agentes de fiscalização chegaram 
aos locais sem viaturas identificadas, conversaram com os usuários, 
verificaram a qualidade do atendimento e buscaram informações 
dos setores administrativos, almoxarifado e condições de equipa-
mentos e aparelhos. 

Todas as informações, fotos, dados e situações de irregularidade 
foram transmitidas em tempo real para os departamentos de informá-
tica e fiscalização do Tribunal de Contas. Os dados foram consolidados  
em relatório gerencial distribuído para os membros do colegiado e re-
latores de processos ligados às entidades fiscalizadas.

NOTÍCIAS
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TCE checa qualidade da merenda em 
200 escolas da rede pública de Ensino
Em uma megaoperação realizada no dia 31 de maio, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fis-
calizou 200 unidades escolares para inspecionar a qualidade e as condições da merenda oferecida aos 
alunos de escolas técnicas, estaduais, municipais e conveniadas do Estado. Os fiscais do TCE percorreram 
estabelecimentos localizados em 180 municípios do Estado, além da capital.

ESCOLAR
MERENDA

NOTÍCIAS
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Fiscalização atingiu 200 escolas 
e 180 municípios simultaneamente

Agentes de fiscalização checaram 
como a merenda é oferecida em 200 
escolas da rede municipal e estadual.

As equipes de fiscalização 
do TCE checaram em tempo 
real a forma como a merenda 
é oferecida em 114 escolas da 
rede municipal, 55 unidades es-
taduais e 31 escolas técnicas e 
profissionalizantes. 

A ação fiscalizatória ocor-
reu simultaneamente em todos 
os municípios e teve como ob-
jetivo vistoriar a qualidade dos 
alimentos, as condições de hi-
giene nos locais de armazena-
mento, a origem dos produtos e 
se o abastecimento das escolas 
possui regularidade.

Também foram verifica-
das a data de validade dos 
produtos, a quantidade e 
regularidade da merenda 

oferecida a cada aluno e a 
situação das refeições e lan-
ches. Os fiscais observaram 
ainda as condições de limpe-
za e a segurança da cozinha 
e refeitório e o estoque de 
produtos nas escolas. 

Munidos de tablets e equi-
pamentos conectados à rede 
de informática do TCE, os 
agentes de fiscalização che-
garam aos locais em viaturas 
descaracterizadas, conversa-
ram com os alunos, checaram 
cada estabelecimento, desde a 
recepção dos produtos, arma-
zém de estocagem e áreas de 
refeição. A fiscalização tam-
bém acompanhou a entrega e 
o preparo dos alimentos.

NOTÍCIAS

A evolução das atividades foi 
acompanhada simultaneamente - com 
atualizações a cada 30 minutos, por meio 
de um ‘videowall’ - pelo Presidente, Con-
selheiros, Membros do MPC, Auditores e  
Diretores de Fiscalização do órgão.  Todas 
as informações - fotos, dados, situações 
de irregularidade - foram transmitidas 
diretamente para os Departamentos de 
Informática e Fiscalização do Tribunal 
de Contas. 
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TCE implanta sustentação 
oral por videoconferência

O TCESP implantou um sistema de videoconferência que permite 
que as partes, ou seus advogados, realizem sustentação oral nas ses-
sões de julgamento da Corte sem precisar se deslocar até o plenário. 
A iniciativa é inédita e única dentre as Cortes de Contas do país e 
passou a ser utilizada nas sessões de julgamento desde 29 de março.

Para o Presidente do TCE, o uso da videoconferência contemplará 
o princípio do devido processo, facilitando o exercício da ampla defe-
sa, com economia de tempo e recursos. 

O uso de tecnologia da informação, segundo o Presidente do 
TCESP, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, é uma das prioridades 
da instituição para sua gestão em 2016. 

“Iremos utilizar ferramentas de tecnologia para aproximar o Tri-
bunal da sociedade, estreitar laços com os jurisdicionados e promover 
melhorias e celeridade no andamento dos processos. O uso da infor-
mática potencializará o trabalho da fiscalização e, no caso da video-
conferência, agora facilitará o exercício do contraditório”, considerou.

A participação do advogado ou da própria parte pode ocorrer a partir de qualquer uma das 20 (vinte) 
Unidades Regionais do TCE localizadas no interior paulista; Solicitação deve ser feita até 24 (vinte e 

quatro) horas antes do início da sessão de julgamento - nas Câmaras e no Tribunal Pleno.

NOTÍCIAS

PLENÁRIO
TECNOLOGIA EM  
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A primeira sustentação oral foi realizada a partir da Unidade 
Regional de Fernandópolis (UR-11) e ocorreu durante a 8ª Sessão 
Ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 29 de março, no 
auditório nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello”.

Na primeira fase do projeto esta sendo utilizado o programa 
Skype – software gratuito que permite realizar videochamada – que 
faz a captação das imagens e áudio do defensor a partir de um 
computador instalado na Unidade Regional.

A imagem e áudio são projetados simultaneamente nos telões 
localizados no plenário onde ocorrem as sessões e nos terminais de 
vídeo de cada Conselheiro. A defesa ocorre em tempo real, com trans-
missão para a Internet pela TVTCE e pela rede interna do Tribunal.

“Nossa intenção é utilizar a tecnologia para quebrar as barrei-
ras entre jurisdicionados e Tribunal, aprimorar as atividades de fis-
calização e o andamento do devido processo.”, afirma o Presidente 
do Tribunal de Contas.

Imagens e áudio são transmitidos 
para o plenário e pela Internet

“Nossa intenção é utilizar a tecnologia para quebrar as barreiras entre 
jurisdicionados e Tribunal”, afirma Presidente do TCE.

NOTÍCIAS
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Audiência por videoconferência 
reúne diretorias da capital e interior

Após assumir a Presidência do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, no dia 1 de fevereiro, o Conselheiro-Presidente Dimas Ra-
malho realizou uma reunião presencial com os Diretores dos Depar-
tamentos de Fiscalização da capital e por meio de videoconferência 
com todas as 20 Unidades Regionais do TCE no interior paulista.

Esta foi a primeira vez que o TCESP utilizou do recurso de video-
conferência para promover uma reunião de trabalho entre a Presidên-
cia e as Diretorias da área de fiscalização.  A tecnologia foi implanta-
da pelo Setor de Informática do TCE.

Dentre as propostas de trabalho e ações para 2016, Dimas 
Ramalho disse que pretende aprimorar ainda mais a atuação da 
Corte de Contas junto aos jurisdicionados, por meio de ações 
fiscalizatórias, com a realização de atividades pedagógicas e 
também com a realização de cursos, seminários, debates e pa-
lestras na capital e no interior.

“Vamos pisar no acelerador para evitar o desperdício e a má utili-
zação dos recursos públicos. O TCE se colocará à disposição da socie-
dade e terá papel fundamental nessa discussão”, afirmou.

Participaram da audiência o Secretário-Diretor Geral Sérgio Rossi, os Diretores dos Departamentos de Supervisão da Fiscalização I e II, Antonio Bento de Melo e Alexandre 
Carsola, os 11 Diretores de Fiscalização da capital e os 20 Diretores Técnicos das Unidades Regionais localizadas no interior do Estado. 

NOTÍCIAS

AUDIÊNCIA
VIDEOCONFERÊNCIA EM
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EM TEMPO REAL COM O JURISDICIONADO:  O sistema de videoconferência, adotado nas sessões de julgamentos e reuniões, também 
permite que sejam agendadas audiências – em tempo real - entre jurisdicionados e o Tribunal de Contas. Com a ferramenta, os represen-
tantes dos órgãos jurisdicionados não precisam mais se deslocar da cidade de origem para buscar informações ou participar de audiência 
com o Presidente e/ou membros da instituição.

No dia 23 de março o Tribunal de Contas 
paulista instituiu, em caráter experimental a 
realização de teletrabalho para os servidores 
com sede na capital e interior. 

Também conhecido como “Home Offi-
ce”, a modalidade de trabalho foi adotada 
como projeto piloto pela Presidência do TCE, 
que acompanha as atividades e verifica os 
resultados. 

O “Home Office” foi regulamentado por 
meio de resolução da Presidência do Tribunal 

de Contas e institui a modalidade de teletra-
balho – de opção facultativa – que permite 
que servidores que possuem mais de 3 (três) 
anos de efetivo exercício desempenhem suas 
atividades à distância. 

Pelo disposto na regulamentação, os ser-
vidores interessados manifestam a intenção 
junto a sua Chefia que é a responsável pela 
autorização e análise e perfil do servidor se 
adequa às diretrizes fixadas na resolução. 

Para almejar participar do projeto pi-

loto o servidor deve desempenhar suas 
atividades com autonomia, de forma or-
ganizada, comprometimento e disciplina, 
entre outros quesitos. 

Para exercício do teletrabalho o TCE 
dispõe de tecnologia que permite que os 
servidores tenham acesso à áreas funda-
mentais para o desempenho de suas fun-
ções - a exemplo dos sistemas de Rede 
Privada Virtual (VPN), Processo Eletrônico 
(e-TCESP) e Intranet.

Tribunal de Contas implanta 
sistema de teletrabalho

‘Home Office’ permite que servidor com mais de 3 (três) 
anos de exercício desempenhe atividades à distância. 

NOTÍCIAS
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Conselheira assume 
Vice-Presidência de 
Desenvolvimento 
Institucional no IRB

DIRETORIA
INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB

A cerimônia de posse, ocorrida no 
auditório ‘Ministro Pereira Lira’, na sede 
do Tribunal de Contas da União, em 
Brasília, contou com a presença dos 
demais integrantes da nova Diretoria 
do IRB, membros de Tribunais de 
Contas de todo o Brasil e integrantes 
de associações e entidades 
representativas das Cortes de Contas.

A Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
Cristiana de Castro Moraes, foi empossada no dia 03/3, no cargo 
de Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional do Instituto Rui 
Barbosa (IRB). Cristiana de Castro Moraes integra a gestão da Dire-
toria do IRB no biênio 2016/2017. O Instituto tem como Presidente o 
Conselheiro Sebastião Helvécio (TCE-MG).

Na mesma solenidade tomaram posse os Conselheiros Valdecir 

Pascoal (TCE-PE), que exerce a Presidência da Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); o Conselheiro Thiers 
Montebello (TCM-RJ), que assume o comando da Associação Brasi-
leira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e o Minis-
tro-Substituto do TCU, Marcos Bemquerer Costa, que responde pela 
Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos 
Tribunais de Contas (Audicon).

NOTÍCIASNOTÍCIAS

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)16
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Agentes de Fiscalização e técnicos de Tribunais de Contas de 
diversos Estados participaram de série de capacitações ministra-
das  com o objetivo de mostrar as funcionalidades do Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), indicador implantado 
em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
e que mede a efetividade dos gastos promovidos na adoção de 
políticas públicas nos municípios. 

O modelo e a sistemática que foi desenvolvida pelo TCE, desde 

sua concepção em 2014, por meio do trabalho encabeçado pelo Con-
selheiro Sidney Estanislau Beraldo no Comitê de Gestão Estratégica, 
será adotado em todos os Tribunais de Contas do Brasil.

Concebido pela Corte de Contas do Estado de São Paulo com a 
finalidade de avaliar os gastos públicos com atenção à efetividade da 
gestão, aferindo indicadores de planejamento, gestão fiscal, saúde 
na gestão da atenção básica, educação, proteção das cidades, sus-
tentabilidade ambiental e governança da tecnologia da informação.

Concebido pelo TCE, IEGM serve 
como base para indicador nacional

Modelo desenvolvido pela Corte de Contas serviu como 
base para a elaboração da versão do IEGM nos TC´s.

NOTÍCIASNOTÍCIAS

O IEGM foi concebido no TCE por meio do trabalho encabeçado pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo no Comitê de Gestão Estratégica. O modelo paulista será adotado em todos os 
Tribunais de Contas do Brasil com o objetivo de avaliar os gastos públicos com atenção à efetividade da gestão.
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 Presidentes de Tribunais de Contas de todo o Brasil estiveram reu-
nidos no dia 9 de abril, no auditório nobre do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo para participarem da primeira reunião técnica da 
Rede Nacional de Indicadores (Indicon). O órgão foi criado com objeti-
vo de implantar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) em 
todo o Brasil a partir da adesão das Cortes de Contas do país.

Dezessete Tribunais já assinaram o termo de cooperação para 
integrar a Rede Indicon. A ideia, segundo o proposto, é que o 

IEGM seja apurado anualmente em todo o território nacional para 
evidenciar a correspondência entre as ações dos governos e as 
exigências da sociedade.  

Por meio da Rede Indicon, o indicador, que reúne informa-
ções dos setores de Educação, Saúde, Planejamento, Gestão 
Fiscal, Meio Ambiente, Proteção ao Cidadão e Governança da 
Tecnologia da Informação, tem o objetivo de alcançar os 5.570 
municípios da Federação. 

INDICON
REDE DE INDICADORES PÚBLICOS

TCE sedia reuniões de Presidentes 
com Rede INDICON e IRB

Na sala de reuniões da Presidência, foi realizada a segunda reunião de Presidentes de Tribunais de Contas com a Diretoria do Instituto Rui Bartosa (IRB). O objetivo foi debater assuntos de interesse comum ao sistema 
de controle externo brasileiro, tendo em vista a interação e a construção de entendimentos conjuntos a partir de diferentes perspectivas. Participaram dos trabalhos os Presidentes dos Tribunais de Contas de São 
Paulo, Minas Gerais, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Amazonas.

NOTÍCIASNOTÍCIAS

Órgão foi criado com objetivo de implantar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM) em todo o Brasil a partir da adesão dos Tribunais de Contas do país.
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Rede Nacional medirá gestão 
governamental no país

 O Tribunal de Contas assinou termo de cooperação, por 
meio do Instituto Rui Barbosa, pelo qual integrará a Rede 
Nacional de Indicadores Públicos (Indicon).

 A finalidade principal da Rede, idealizada a partir do 
propósito do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM), criado pelo TCE paulista, é instrumentalizar a 
medição do desempenho da gestão pública brasileira de 

modo a auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida 
pelos Tribunais de Contas no controle externo.

O principal objetivo da Rede Nacional é implantar o 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal, concebido e im-
plantado pelo Tribunal de Contas paulista em 2015 e que 
consolidou, em um único indicador, dados relativos à  7 (sete) 
áreas temáticas.

A assinatura do termo de cooperação ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp), no dia 18 de abril durante realização de reunião técnica entre o Instituto 

Rui Barbosa (IRB) e os Presidentes de Cortes de Contas de todo o Brasil. 

NOTÍCIAS
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Os Presidentes do TCE e da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção São Paulo (OAB-SP), Dimas Ramalho e Marcos da Costa, assi-
naram, no dia 31 de maio, na sede da OAB, convênio de cooperação 
com o objetivo de incrementar o intercâmbio e informações entre 
os órgãos. Além do compartilhamento de dados entre os órgãos, o 
convênio permitirá que o TCE consulte a base de dados específicos 
dos advogados e estagiários inscritos nos quadros da OAB. 

O Tribunal, por sua vez, terá a incumbência de criar ou adequar 
sistemas informatizados de registro e controle para serem compatí-

veis com as informações prestadas pela OAB.
O TCE editará expedientes internos no sentido de viabilizar, nos 

sistemas de registro e controle de informações, a consulta antecipa-
da e automática aos dados fornecidos pela OAB, para que fiquem 
disponibilizados aos Conselheiros e Auditores relatores de processos. 

Os advogados que operam junto ao Tribunal de Contas ga-
nharão tempo e agilidade, uma vez que o sistema permite acesso 
amplo e irrestrito ao sistema de processo eletrônico do órgão sem 
precisar sair do escritório.

Além do compartilhamento de dados, convênio permitirá que o TCE consulte a 
base de dados específicos dos advogados e estagiários inscritos na OAB. 

Tribunal firma acordo com OAB-SP

Os Presidentes do TCE e da OAB-SP,  Dimas Ramalho e Marcos da Costa assinaram o convênio no dia 31 de maio com o objetivo de incrementar o intercâmbio e informações entre os órgãos. Por parte do TCE participaram da assinatura o Vice-Presidente, 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Rossi; a Diretora do Centro de Gestão do Processo Eletrônico (e-TCESP), Sandra Maia de Souza e o Chefe de Gabinete da Presidência, Flavio Barbarulo Borgheresi.  

NOTÍCIAS

INSTITUCIONAIS
PARCERIAS

NOTÍCIAS
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Com o objetivo de fortalecer as ações 
institucionais e aprimorar os mecanismos 
de fiscalização e controle social, o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
e a Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo (PGE) assinaram um termo de coo-
peração técnica, com vigência de 3 (três) 
anos, objetivando o compartilhamento de 
dados e informações.

O TCE promoverá acesso ao Sistema 
de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos 
(AUDESP) por meio de criação de usuário 
e senha de acesso específico, bem como à 
relação de apenados, que lista as entidades 
proibidas de novos recebimentos e os res-
ponsáveis por contas julgadas irregulares.

Caberá à PGE franquear ao Tribunal de 
Contas o acesso ao Sistema da Dívida Ati-

va, fornecendo senha de acesso a usuários 
devidamente qualificados e previamente 
indicados. 

Os dados e informações, que serão 
fornecidos por meio eletrônico, conterão a 
relação de sanções impostas às empresas 
contratadas por órgãos ou entidades da Ad-
ministração Direta ou Indireta, municipal ou 
estadual, do Estado de São Paulo.

Procuradoria Geral de SP e TCESP 
assinam acordo técnico de cooperação

Objetivo é fortalecer as ações dos órgãos e aprimorar os mecanismos de 
fiscalização e controle social com o intercambio de conhecimento técnico.

Participaram da assinatura o Presidente  Dimas Ramalho e o Procurador-Geral do Estado Elival da Silva Ramos; os Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo (Vice-Presidente), Renato Martins Costa (Corregedor), Cristiana de Castro Moraes e 
Valdenir Polizeli (Auditor); os Procuradores do Ministério Público de Contas, José Mendes Neto e João Paulo Giordano Fontes; o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Rossi e o Procurador da Fazenda Estadual junto ao TCE, Luiz Menezes Neto. 

NOTÍCIAS



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

Com o objetivo de aprimorar as atividades de fiscalização e ampliar a 
eficácia no atendimento aos jurisdicionados e população, o TCE inaugurou 
no dia 27 de janeiro a sede própria da Unidade Regional de Registro

Localizada na Rua Goro Assanuma, 259, no bairro da Vila Tupy, 
próxima ao Campus da Unesp, a UR foi criada por meio de resolução 
em 1 de outubro de 2007, sendo a décima segunda unidade dentre as 
20 descentralizadas. Situada em um terreno de 713 m², a UR-12 conta 
com uma área construída de 300 m².

Coordenada pelo Diretor Regional Antonio José Viveiros, a UR-12 
atua na fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e 
patrimonial de 14 municípios e de 44 entes jurisdicionados, sendo 10 
órgãos estaduais e 34  órgãos municipais.

A Unidade Regional tem como jurisdicionados os municípios de 
Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, 
Iporanga, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro 
de Toledo e Sete Barras.

A Unidade Regional atua na fiscalização de 14 municípios e de 44 entes 
jurisdicionados, sendo 10 órgãos estaduais e 34  órgãos municipais.

Tribunal inaugura sede própria 
da Regional em Registro

REGIONAL
SEDE PRÓPRIA - UR-12

NOTÍCIASNOTÍCIAS
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Durante realização da 1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno, realizada 
no dia 9 de dezembro, o colegiado prestou homenagens ao Ex-Presiden-
te Washington Luís Pereira de Sousa, ao fazer o descerramento de qua-
dro comemorativo, confeccionado a partir de um retrato autografado, 
datado de 1926, quando exercia a Presidência da República.

O retrato, de posse da família do homenageado, foi encontrado em 
um antiquário pelo Procurador e ex-Substituto de Conselheiro aposen-

tado Wallace de Oliveira Guirelli. 
O descerramento do quadro foi feito pela Presidente Cristiana de 

Castro Moraes e pelo Decano do TCE, Conselheiro Antonio Roque Ci-
tadini. Quando no exercício da Presidência da República Washington 
Luís promulgou a Lei Estadual nº 1.961, de 29 de dezembro de 1923, 
que dispunha sobre a criação e instalação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Colegiado presta homenagem ao 
Presidente Washington Luís

No exercício da Presidência, em 1923, Washington Luís 
promulgou a Lei que dispunha sobre a criação e instalação do TCESP. 

NOTÍCIAS
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UNDIME
FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO

NOTÍCIAS

TCESP participa de painel no 
Fórum Estadual em Atibaia

O Vice-Presidente, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e a Pro-
curadora do Ministério Público de Contas (MPC), Élida Graziane Pinto 
representaram o TCE nas atividades do 26º Fórum Estadual promovi-
do pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de 
São Paulo (UNIDIME-SP).

Realizado em Atibaia, entre os dias 2 e 4 de março, o fórum teve 
como tema central a ‘Gestão eficaz respeita a diversidade e promove 
a igualdade’ e foi direcionado a um público de dirigentes educa-
cionais, servidores públicos da área de Educação, representantes da 

Pasta Estadual de Ensino e do Ministério da Educação. 
Em sua exposição Beraldo falou sobre os resultados apresenta-

dos na área da Educação com base no levantamento do Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM).

De acordo com dados, referentes de 2014, a média alcançada 
em relação ao setor atingiu a classificação de ‘muito efetiva’, tendo 
recebido nota 0,83, em uma escala que chega a 1 ponto. No le-
vantamento, 232 cidades (36%) se mostraram ‘altamente efetivas’, 
enquanto que 284 (44%) foram classificadas como ‘muito efetivas’.

Convidados pela Presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro, o Conselheiro e a Procura-
dora participaram do painel ‘Qualidade e Financiamento da Educação Básica’. O objetivo 

dos debates foi abordar o tema da Educação sob o cenário nacional atual e futuro.

O Vice-Presidente falou sobre 
os resultados apresentados 
pelos municípios na área da 
Educação com base no levan-
tamento do IEGM.

NOTÍCIAS
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O TCESP participou, no auditório ‘Franco Montoro’, na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, do “Seminário de Direito Eleitoral 
para Orientação dos Agentes Públicos”, cujo objetivo foi orientar mais 
de 200 agentes políticos do Executivo e do Legislativo, pré-candidatos 
e integrantes de partidos sobre a legislação eleitoral.

Atendendo o convite do 2º Secretário da Alesp, Deputado Edmir 
Chedid, no dia 26 de novembro, o Presidente do TCE, Conselheiro 
Dimas Eduardo Ramalho; o Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa e o Secretário-Diretor Geral 
Sérgio Ciquera Rossi representaram a Corte de Contas nos debates. 

Os palestrantes falaram sobre as condutas vedadas aos agen-
tes políticos no ano eleitoral, a emissão de parecer desfavorável à 
aprovação de contas de gestão pública por ato doloso de improbi-
dade administrativa e discorreu sobre a relação entre o Tribunal de 
Contas, Prefeituras e Câmaras.

As exposições destacaram principalmente as causas determinantes 
de rejeição das contas pelo TCE, como a violação do artigo 42, que im-
pede qualquer despesa nos últimos oito meses de mandato, os limites 
das despesas com pessoal e a obrigatoriedade de investimento mínimo 
de 25% do orçamento em Educação, dentre outros. 

Debates ocorridos na Assembleia Legislativa paulista orientaram candidatos, lideranças 
políticas e gestores sobre as regras a serem obedecidas no ano das eleições municipais.

As exposições destacaram principalmente as causas determinantes de rejeição das contas pelo TCE, como a violação do artigo 42, da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) , que impede qualquer despesa nos últimos oito meses de mandato, os limites das despesas com pessoal.

Na Assembleia, TCE orienta 
gestores sobre regras em ano eleitoral

NOTICIAS

NOTÍCIAS
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TCESP participa de 60º Congresso 
Estadual de Municípios da APM

O Tribunal de Contas participou, em Campos do Jordão, do 60º 
Congresso Estadual de Municípios, que teve como tema central a 
Crise – Dificuldades e Oportunidades. O evento foi organizado pela 
Associação Paulista de Municípios (APM) 

A abertura, no dia 29 de março, com a presença do Presidente do 
TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, contou com um público 
de mais de 700 participantes de todo o Estado que lotou o auditório 
do Convention Center, em Campos do Jordão.

Representando o colegiado do TCE, o Presidente, ao abordar o 

tema central do Congresso (Crise – Dificuldades e Oportunidades) 
comentou as dificuldades financeiras enfrentadas nos municípios. 
“Ser Prefeito é uma honra muito grande. Muitos querem, mas pou-
cos conseguem. Agora é hora de ser forte, levantar a cabeça e bus-
car soluções”, afirmou.

Na oportunidade falou sobre as metas de sua gestão na Corte de 
Contas e  alertou os gestores a ficarem atentos às vedações da legis-
lação – em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Eleitoral 
– neste ano em que ocorrem eleições.

O Presidente compôs a mesa ao lado do Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin; do Vice-Governador, Márcio França; do Prefeito de Campos do Jordão, Frederico Guidoni Scaranello, que esteve acom-
panhado pela Primeira-Dama, Juliana Cintra; do Presidente da Câmara de Campos do  Jordão, Vereador Luiz Felipe Costa Cintra; do Presidente da APM e Prefeito de São Manuel, Marcos Monti, acompanhado pela 
Primeira-Dama, Andrea Siqueira Monti e do Ex-Prefeito de Franca, Gilmar Dominici. 

NOTÍCIAS

CONGRESSO
DE MUNICÍPIOS

NOTÍCIASNOTÍCIAS
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Estande institucional atende 
gestores e recebe autoridades

Entre os dias 29 de março e 1º de abril, 
o Tribunal de Contas esteve presente no 
Congresso Estadual da APM com um es-
tande institucional para atendimento ao 
público participante.

Com a presença de técnicos, Diretores e 
expositores, o espaço foi disposto de toda in-

fraestrutura e dotado de material informativo. 
Diversas autoridades  - dirigentes e 

secretários municipais, ordenadores de 
despesas e entidades representativas da 
sociedade civil - prestigiaram o espaço do 
TCE para conhecer os serviços prestados, 
tirar dúvidas ou buscar esclarecimentos e 

 Espaço institucional do Tribunal de Contas apresentou os principais 
serviços e atendeu os gestores e lideranças municipais.

conversar com o corpo técnico da Corte de 
Contas. Durante os quatro dias de even-
to, o estande da Corte de Contas paulista 
recebeu um grande fluxo de visitantes e 
interessados nas novidades, troca de infor-
mações e divulgação de diversos serviços e 
tecnologias.

Na foto, o Governador Geraldo 
Alckmin, acompanhado pelo 
Presidente do TCE e técnicos, 
visitou as instalações do 
estande do TCE no 60º Con-
gresso Estadual de Municípios 
da APM.

NOTÍCIAS



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

CONTAS PÚBLICAS
CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

NOTÍCIAS

Tribunal participa de debates 
na Assembleia Legislativa de SP

Reunidos no auditório Franco Montoro, compuseram a mesa solene ao lado das autoridades do TCE o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Fernando Capez, o Ministro do 
Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o Presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Carlos Antonio Luque, o Presidente do Instituto Rui Barbosa e Presidente do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais, Conselheiro Sebastião Helvécio e a Vice-Presidente da Câmara de São Paulo, Vereadora Edir Sales. Coordenada pelo Conselheiro aposentado pelo Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo, Eurípedes Sales, a mesa ainda contou com a presença da Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Professora Mônica Herman Salem 
Caggiano e do Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais e Deputado Estadual pelo Espírito Santo, Sandro Locutor. 

Encontro foi organizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), em 
conjunto com o Instituto Rui Barbosa, a Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da USP,  a Escola do Parlamento e a Câmara Municipal de São Paulo.

NOTÍCIAS
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Conselheiros proferem
palestras durante congresso
Membros do colegiado debatem controle interno das contas 

públicas como meio de melhorar os serviços prestados.

Os Conselheiros Dimas Edu-
ardo Ramalho, Sidney Estanislau 
Beraldo, Antonio Roque Citadini 
e Cristiana de Castro Moraes re-
presentaram o Conselho do TCE 
na Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, nos trabalhos 
do I Congresso Internacional de 
Contas Públicas. 

O Presidente participou, no dia 
19 de abril, do painel ‘Os Desafios 
dos Tribunais de Contas no Século 
XXI’. Em sua exposição, falou so-
bre a atuação do TCE em novos 
temas, como na questão dos resí-

duos sólidos e mobilidade urbana, 
e discorreu sobre o uso da tecno-
logia da informação como pilares 
de sua gestão. 

Idealizador do Índice de Efe-
tividade da Gestão Municipal 
(IEGM), o Conselheiro Sidney Esta-
nislau Beraldo apresentou o painel 
com o tema ‘O IEGM-TCESP e a 
Qualidade dos Gastos Públicos’. 

O Conselheiro Decano do TCE, 
Antonio Roque Citadini, em sua 
participação no dia 24 de abril, 
dissertou sobre o tema ‘Gasto pú-
blico, Técnicas de Controle’.

O Vice-Presidente, Conselheiro 
Sidney Beraldo, ao falar sobre a im-
plantação do IEGM no Estado, dis-
se que o indicador mudou a ótica 
do Tribunal de Contas, que passou 
a analisar, além dos resultados de 
ordem financeira e orçamentária 
dos jurisdicionados, a qualidade dos 
investimentos e políticas públicas 
implantadas pelas administrações.

Beraldo falou sobre o processo 
de construção, implantação e con-

solidação dos dados do índice que 
reúne informações sobre os setores 
de Educação,  Saúde,   Planeja-
mento, Gestão Fiscal, Proteção dos 
Cidadãos, Meio Ambiente e Gover-
nança de Tecnologia da Informação.

Ao final o Conselheiro apon-
tou a grande necessidade de pla-
nejamento e avaliação de priorida-
des para alcançar o bom resultado 
das políticas públicas nas diversas 
esferas de poder.

Vice-Presidente apresenta
painel sobre Índice de Efetividade

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

PROCURADORES
TCE sedia Fórum de Procuradores
 do Ministério Público de Contas

VIII FÓRUM NACIONAL DE 

Participaram da solenidade de abertura dos trabalhos o Ministro das Relações Exteriores, José Serra; o Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Deputado Fernando Capez; o Presidente da Comissão de Educação, 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, representando a Câmara dos Deputados; o Procurador-Geral do Estado, Elival da Silva Ramos, que representou o Governador Geraldo Alckmin e o Presidente do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Ao lado do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Rafael Neubern Demarchi Costa, um dos organizadores do encontro, ainda compuseram a mesa 
solene o Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, Davi Eduardo Depiné Filho; o Juiz Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Silvio Hiroshi Oyama e o Procurador do Ministério Público de Contas do TCE/
SC e Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), Diogo Roberto Ringenberg.

Atividades ocorreram durante 2 dias no auditório nobre; Palestrantes e expositores 
debateram as competências e atuação dos órgãos nas ações de controle externo.

O auditório nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
foi palco, nos dias19 e 20 de maio, da 8ª edição do Fórum Nacional de 
Procuradores do Ministério Público de Contas. As atividades contaram 
com a apresentação de palestras, painéis e debates acerca das compe-
tências e atuação dos órgãos nas ações de controle externo.

O encontro foi direcionado aos Procuradores de Contas e mem-

bros dos órgãos técnicos junto às Cortes de Contas de todo o Brasil. 
Promovido pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas 
paulista junto ao TCE, com apoio logístico da Escola Paulista de Contas 
Públicas, o fórum foi idealizado conjuntamente com o Conselho Nacio-
nal de Procuradores-Gerais de Contas e com a Associação Nacional do 
Ministério Público de Contas.

NOTÍCIAS
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Ministro das Relações Exteriores 
profere palestra sobre dívida da União

O Ministro José Serra proferiu palestra 
no auditório nobre do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo no dia 19 de 
maio, durante a abertura da 8ª edição do 
Fórum Nacional de Procuradores do Mi-
nistério Público de Contas - evento que 
contou com painéis e debates sobre as 

competências e atuação dos órgãos nas 
ações de controle externo.

José Serra expôs o tema ‘Limites da 
dívida da União’ e falou sobre os desafios 
do país no controle da dívida pública e 
sobre os limites para as dívidas de esta-
dos e municípios.

O Ministro José Serra proferiu palestra com o tema “Limites da dívida da 
União” e falou sobre os desafios do país no controle da dívida pública.

O Ministro também afirmou que a atual 
situação econômica do Brasil é mais preo-
cupante do que na época da superinflação,  
nos  anos 1980 e início dos 1990. Ao final 
de sua exposição, também alertou para o 
impacto que a política monetária pode ter 
sobre as contas públicas.

Senador licenciado, José Serra é relator 
do Projeto de Resolução nº 84/2007, 
em tramitação no Senado Federal e 
que dispõe sobre limites globais da 
dívida consolidada da União e propõe 
mecanismos para um maior controle 
do endividamento federal por parte do 
Legislativo e da sociedade. 

NOTÍCIAS
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TCE debate Lei de Acesso 
à Informação e Transparência

TRANSPARÊNCIA
E ACESSO À INFORMAÇÃO

O Presidente do TCE Dimas Eduardo 
Ramalho, acompanhado pelo Procurador do 
MPC, José Mendes Neto, participou no dia 18 
de maio, no auditório da Ação Educativa, em 
São Paulo, da Mesa de Debates sob o tema: 
“Eleições Municipais: Os 4 anos da Lei de 
Acesso à Informação e a Transparência nos 
Municípios”. 

Organizado pela Rede pela Transparên-

cia e Participação Social (RETPS), o evento 
debateu o tema da transparência como fator 
de influência no ano eleitoral, tanto na plata-
forma política de candidatos como nas pres-
tações de contas das campanhas eleitorais.

Em sua exposição, o Presidente falou 
sobre a importância da edição da Lei nº 
12.527/11, popularmente conhecida como 
“Lei de Acesso à Informação”. 

Para o Presidente Dimas Eduardo 
Ramalho, a Lei de Acesso à Informação 
representou um avanço democrático na 
medida em que garantiu ao cidadão o 
direito de realizar ampla consulta a qual-
quer documento ou informação produzi-
dos ou custodiados pelo Estado, desde 
que não tenham caráter pessoal e não 
estejam protegidos por sigilo. 

Em sua palestra, o Presidente do TCE compartilhou sua experiência à época em que 
exerceu mandato como Deputado Federal e falou sobre a legislação, desde sua 

regulamentação na Câmara Federal, até sua sanção em 18 de novembro de 2011. 

A mesa dos trabalhos contou com a presença do Procurador da República do Ministério Público Federal, Eduardo El Hage; da representante do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da Universidade de São Paulo, 
Gisele Craveiro; do especialista em Políticas Públicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, João Gomes; da Oficial de Projetos da área de Acesso à Informação da Associação ARTIGO 19, Joara Marchezini e do 
representante do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br), Vagner Diniz.

NOTÍCIASNOTÍCIAS
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CAPACITAÇÃO
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II Seminário Internacional de
Boa Governança no Setor Público

GOVERNANÇA 
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou no dia 5 de maio, 
no auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, em São Paulo, o 
II Seminário Internacional “Boa Governança no Setor Público”, que reuniu 
lideranças políticas e autoridades com o objetivo de fomentar o debate sobre 
a Governança Pública.

O evento contou com a presença de expositores que discutiram, por 
meio de painéis, importantes temas ligados às gestões públicas como práti-
cas de prevenção e combate à corrupção, exemplos de boas práticas admi-
nistrativas internacionais e novas ferramentas de controle interno e externo.

O evento teve como conferencistas Lucas A.P. Campos, Mestre em Direi-
to pela USP; Claudius Sokenu, Advogado em Nova Iorque e Washington; Ca-
rolina Mariela Helena Busco Ramírez, Socióloga pela Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Eduardo Saad-Diniz, Professor de Direito Penal na USP e 
Fernando S. Marcato, Professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Os debates foram transmitidos ao vivo pela Internet, por meio da  TVT-
CE, para o público externo, e pela rede interna para os servidores da capital e 
das 20 unidades regionais localizadas no interior. Os presentes no auditório 
utilizaram-se de equipamentos de áudio para tradução simultânea.

A abertura do seminário contou com a presença do Presidente e Vice-Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Ramalho e Sidney  Beraldo; do Procurador-Geral do MPC,  Rafael Neubern Demarchi Costa; do Diretor Nacional de Direitos 
Humanos da Argentina e Professor-Doutor de Direito Político na Universidade Nacional de La Plata, Jorge Szeinfeld; do Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e Especialista em Prevenção à Corrupção nos Setores 
Público e Privado e Consultor Sênior integrante do Worth Street Group (Alemanha/EUA), Lucas A.P. Campos; do Secretário do TCU em São Paulo, Hamilton Caputo Delfino Silva e do Secretário-Geral do TCM-SP, Rodrigo Pupim.

CAPACITAÇÃO



35Revista do TCESP  I nº 137  I  nov/2015 - jun/2016

TCESP realiza 20ª edição de Ciclo de 
Capacitação do Pessoal da Fiscalização

Com o objetivo de promover melhorias constantes na área-fim do 
TCE, com a capacitação dos agentes e servidores, a Corte de Contas 
paulista realizou a vigésima edição do Ciclo de Aperfeiçoamento do 
Pessoal da Fiscalização (CAAPEFIS) - evento anual que tem seu foco 
voltado para a reciclagem de conhecimentos da fiscalização. 

Durante os 2 (dois) dias de realização do evento, 15 e 16 de fe-
vereiro, foram discutidos projetos, ações e propostas que seguem no 

sentido de avançar no diálogo com a sociedade, jurisdicionados e en-
tidades de classe.

Um dos objetivos centrais do encontro é capacitar e aprimorar o 
quadro de servidores da Corte de Contas paulista, de modo a desen-
volverem seus trabalhos, com efetividade, dentro do cumprimento dos 
objetivos almejados e de acordo com a regulamentação dos critérios 
da fiscalização e legislação.

A vigésima edição do Ciclo Anual de Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscalização reuniu 
cerca de 800 servidores no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

Voltado à reciclagem e aprimoramento das ações fiscalizatórias, o Ciclo de Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscalização, realizado anualmente pelo Tribunal de Contas paulista, reuniu cerca 
de 800 servidores do quadro de pessoal da Corte e que trabalham no setor de fiscalização na capital e nas 20 Unidades Regionais localizadas no interior do Estado.

CAPACITAÇÃO
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TCE e Justiça Eleitoral oferecem curso
sobre novo Código de Processo Civil

Com vistas a capacitar os estudantes, bacharéis em Direito 
e profissionais da área acerca das novas disposições do Novo 
Código de Processo Civil (CPC) que entrou em vigor em março 
deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 
em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-
-SP), realizou um curso de extensão para abordar as significativas 

mudanças que ocorreram na legislação.  
Gratuito e na modalidade presencial, o curso foi transmitido 

pela Internet e dividido em 5 (cinco) aulas que ocorreram sem-
pre às 18h30 no auditório nobre do TCE. Os módulos contaram 
com a instrução de professores acadêmicos e especialistas na 
matéria de Processo Civil.

Dividido em 5 (cinco) aulas gratuitas e na modalidade presencial, 
o curso foi transmitido simultaneamente pela Internet 

A abertura das atividades do curso contou com a presença do Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, do Juiz Eleitoral André Guilherme Lemos Jorge, que na oportunidade representou o Presidente 
do TRE-SP, Desembargador Mário Devienne Ferraz, do Juiz de Direito do  TJ-SP, Swarai Cervone e da Dra. Bibiana Helena de Freitas Camargo, Coordenadora da EPCP..

CAPACITAÇÃO

ATUALIZAÇÃO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
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Especialistas debatem Gestão 
Sustentável na Administração Pública

Reunidos no auditório nobre do TCE, 
especialistas, técnicos, gestores e servidores 
públicos participaram das atividades do Se-
minário ‘Gestão Sustentável na Administra-
ção Pública’ - evento que teve como objeti-
vo debater a responsabilidade dos gestores 
e administradores no trato das questões 
ambientais e buscar soluções e estratégias 

para o desenvolvimento de uma política de 
responsabilidade socioambiental.  

Realizado no dia 29 de abril, a ativida-
de contou com a apresentação de painéis e 
palestras temáticas que discorreram sobre 
as diversas abordagens sobre o tema pro-
posto. O Secretário de Estado da Educação, 
José Renato Nalini, apresentou palestra na 

qual ressaltou que a educação ambiental 
pode ser entendida como toda ação edu-
cativa para a formação de cidadãos cons-
cientes. Já a Secretária do Meio Ambiente, 
Patricia Faga Iglecias Lemos, falou sobre a 
responsabilidade civil e de todos os admi-
nistradores públicos em relação à prote-
ção ao meio ambiente. 

Seminário teve como objetivo debater a responsabilidade dos 
gestores e administradores no trato das questões ambientais.

Compuseram a mesa de abertura 
do seminário o Presidente do TCE, 
Conselheiro Dimas Eduardo Rama-
lho; a Secretária de Estado do Meio 
Ambiente, Patricia Faga Iglecias 
Lemos e o Secretário de Estado da 
Educação, José Renato Nalini, que 
na oportunidade proferiu a palestra 
inaugural com o tema ´Ética 
Ambiental´. 

CAPACITAÇÃO
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SAÚDE PÚBLICA
TCE capacita Conselheiros

Municipais de Saúde da Grande SP

CONSELHOS MUNICIPAIS DE

O evento contou com a presença de aproximadamente 200 
participantes e teve como objetivo ampliar os conhecimentos ne-
cessários para o exercício efetivo do controle social realizado pelos 
Conselhos Municipais de Saúde, com foco no controle da qualidade 
dos serviços prestados à sociedade, bem como na formulação e 
controle das políticas públicas de saúde. 

Na oportunidade os instrutores falaram sobre o exercício do 
controle social por meio dos Conselhos de Saúde municipais - que 

devem ser exercidos de forma responsável, visando a melhor qua-
lidade das ações de saúde e otimização dos recursos aplicados, 
conforme o disposto na Constituição Federal. 

Os palestrantes, que durante a exposição abordaram a jurispru-
dência da Corte de Contas paulista, discorreram sobre o papel dos 
Conselhos de Saúde - estrutura, competências e funcionamento - e 
falaram sobre a importância de sua atuação e fortalecimento junto 
à sociedade, entidades e órgãos públicos.

Curso de capacitação foi direcionada aos membros dos Conselhos Municipais de 
Saúde Pública que atuam em 31 municípios da região metropolitana de São Paulo. 

CAPACITAÇÃO
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Seminário de Direito Eleitoral reúne
gestores e lideranças políticas

O auditório nobre do TCE sediou, no dia 13 de maio, o Seminá-
rio de Direito Eleitoral, com o objetivo de orientar agentes políticos 
do Executivo e Legislativo, pré-candidatos e integrantes de partidos 
políticos sobre a Lei Eleitoral e os cuidados a serem adotados du-
rante o último ano de mandato.

Durante as palestras, os interessados em disputar cargos eletivos 
receberam orientações para que estejam atentos ao previsto na Lei 

Eleitoral, na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos novos re-
gramentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

Realizado pelo TCESP em parceria com o TRE-SP, o evento con-
tou com apoio da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente 
Washington Luís’, da Escola Judiciária Eleitoral Paulista (EJEP), 
da Escola Paulista da Magistratura (EPM) e da Escola Superior do 
Ministério Público (ESMP).

Foram realizados 4 painéis onde os expositores discutiram importantes temas ligados às 
regras e legislação voltada aos interessados em disputar as eleições de 2016.

A abertura do seminário contou com a 
presença do Presidente do TCE, Conselheiro 
Dimas Eduardo Ramalho; do Presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) e Diretor da Escola Judiciária 

Eleitoral Paulista (EJEP), Mário  Devienne; 
do Juiz Eleitoral e Diretor da Escola Judici-
ária Eleitoral Paulista (EJEP), André Lemos 

Jorge e do Diretor da Escola Paulista de 
Magistratura (EPM), Antonio Carlos Vilen. 

CAPACITAÇÃO
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Conferência discute Sistemas Nacionais 
e Supranacionais Anticorrupção

OPERAÇÃO
MÃOS LIMPAS

O TCESP realizou, no dia 25 de abril,  a Conferência Magna Internacio-
nal ‘Sistemas Nacionais e Supranacionais Anticorrupção’, com objetivo de 
debater as ações e regimes de combate à corrupção no Brasil e no exterior. 

Participaram das palestras o Diretor da Escola Superior de Estu-
dos Jurídicos da Universidade de Bolonha (Itália), Professor Luca Me-
zzetti, que proferiu a palestra principal; o Professor Titular de Direito 
Constitucional da Universidade de Bolonha, Giovanni Luchetti e o 

Professor Associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Marcelo Figueiredo.

Na oportunidade, o professor Mezzetti fez analogias entre a Ope-
ração ‘Mãos Limpas’, que ocorreu na década de 1990 na Itália, a qual 
revelou diversos esquemas envolvendo o pagamento de propina a 
agentes públicos, com a ‘Operação Lava Jato’, conduzida pela Polícia 
Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário.

CAPACITAÇÃO
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RETROSPECTIVA
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Tribunal elege Mesa Diretora
para gestão em 2016

Durante sessão especial do colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no dia 9 de
dezembro de 2015, foram eleitos os novos integrantes da Mesa Diretora para o exercício de 2016.

O colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante 
realização da 1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno, no dia 9 de dezem-
bro de 2015 elegeu, por unanimidade, o Conselheiro Dimas Eduardo 
Ramalho para presidir as atividades da Corte de Contas paulista du-
rante o ano de 2016, em sucessão à Conselheira Cristiana de Castro 
Moraes. Também por decisão unânime foram eleitos o Vice-Presidente 
e o Corregedor da Corte de Contas paulista. O Conselheiro Sidney Es-
tanislau Beraldo responde como Vice-Presidente, enquanto que a Cor-

regedoria ficou a cargo do Conselheiro Renato Martins Costa.
A sessão foi presidida pela Conselheira Cristiana de Castro Mo-

raes e integrada pelos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard 
Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas Eduardo Ramalho, 
Sidney Estanislau Beraldo e a Auditora-Substituta de Conselheiro Sil-
via Monteiro. Os Procuradores Rafael Demarchi Costa e Luiz Menezes 
Neto representaram o Ministério Público de Contas e a Procuradoria 
da Fazenda Estadual, respectivamente.

A nova Mesa Diretora assumiu a gestão, por meio de posse administrativa, no dia 1º de fevereiro de 2016, tendo como Presidente o Conselheiro Dimas Ramalho (centro), como Vice-Presidente Sidney Estanislau 
Beraldo (esquerda) e como o Corregedor Renato Martins Costa. Em nome da nova composição, o Presidente  utilizou a palavra para dizer que se sentia muito honrado em presidir a Corte de Contas paulista e 
assumiu o compromisso para promover, cada vez mais, constantes melhorias para a Instituição, servidores e sociedade.

RETROSPECTIVA

MESA DIRETORA
GESTÃO 2016
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Histórico

Em seu discurso de posse, Dimas Eduardo Ramalho falou 
sobre sua trajetória de vida pessoal e profissional. Bastante 
emocionado relembrou histórias de sua infância e juventude pas-
sadas em Taquaritinga com seus pais, formação acadêmica na 
Faculdade de Direito da USP e atuação profissional. 

Ramalho agradeceu em especial aos seus pais, esposa e filhos 

pela compreensão e companheirismo. 
Segundo o Presidente, a posse no TCE ‘é uma celebração à 

democracia e ao pluralismo’. Ao final de sua fala, leu uma carta 
que seu pai lhe deixou após ser aprovado no concurso para Pro-
motor de Justiça do Estado de São Paulo, na qual deixou conse-
lhos e ensinamentos.

RETROSPECTIVA

Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho tomou posse 
no TCESP em agosto de 2012, tendo seu nome sido referendado pelos Deputados Es-
taduais da Assembleia Legislativa. Formado em Ciências Jurídicas pela Universidade de 
São Paulo foi Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto na Faculdade de Direito da 
USP. Ingressou por concurso no Ministério Público e se tornou Procurador de Justiça. 
Posteriormente, tornou-se Professor Titular do Curso de Direito do Centro Universitário 
de Araraquara. Exerceu mandatos como Deputado Estadual e Federal, tendo sido Secre-
tário de Estado da Habitação e Secretário de Serviços na capital.
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Posse solene é realizada na
Faculdade de Direito da USP

Sessão Solene foi realizada em 22 de fevereiro no Salão Nobre 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A sessão solene de posse foi realizada no dia 22 de fevereiro 
no Auditório Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP) com a presença do Governador Geraldo Alckmin; do 
Vice Márcio França; do Presidente da Assembleia, Fernando Capez; 
do Presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas Mascaretti e do 
Procurador-Geral de Justiça Márcio Elias Rosa.  

Entre os convidados marcaram presença os Ministros de Estado 
Aldo Rebelo, Gilberto Kassab e Edinho Silva, os Senadores Aloysio Nu-
nes e José Serra, Deputados Federais e Estaduais, Secretários de Estado, 

promotores e procuradores de Justiça, magistrados, militares, centenas 
de prefeitos e vice-prefeitos, vereadores e cerca de 4 mil convidados 
que prestigiaram o evento.

O Presidente afirmou que trabalhará pelo fortalecimento da Instituição, 
por meio de parcerias com demais órgãos e entidades, com foco na trans-
parência dos atos e informações públicas. Além de investir em tecnologia 
da informação, pretende ampliar os canais de comunicação do TCE com os 
cidadãos e jurisdicionados e aprimorar os serviços da Ouvidoria com objeti-
vo de tornar o Tribunal mais acessível e próximo da população.

RETROSPECTIVA
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Ao tomar posse como Presidente, Dimas 
Ramalho disse que investirá em ferramentas 
de tecnologia para aperfeiçoar a inteligência 
da informação. Anunciou a implantação do 
projeto TCE 100% Digital, que busca eliminar 
o uso do papel na tramitação de processos e 
promover maior agilidade com a diminuição 
dos custos e ênfase à transparência. 

O setor de fiscalização, segundo ele, ga-

nhará agilidade com o uso de mecanismos e 
ferramentas de inteligência que busquem oti-
mizar as ações fiscalizatórias. 

“Queremos divulgar o trabalho do TCE em 
escolas e importantes segmentos da sociedade 
civil para que o cidadão possa fiscalizar direta-
mente o trabalho dos seus Prefeitos, Vereadores, 
Secretários e Estado”, considerou.

Outro foco da gestão será no caráter pe-

dagógico do Tribunal, com o desenvolvimen-
to de seminários, cursos técnicos e palestras 
visando a capacitação dos gestores, agentes 
e servidores públicos. 

“Queremos treinar o gestor para que não 
erre. Os erros são sempre os mesmos. Vamos 
treinar para que possam aplicar bem o dinheiro 
público, principalmente nessa época de crise 
que passamos”, consignou.

Investimento em tecnologia e 
inteligência da informação

O 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.

RETROSPECTIVA
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São Paulo, 22 de fevereiro de 2016

Discurso de Posse

Boa tarde a todos,
Excelentíssimo Senhor Governador do Es-

tado de São Paulo, Geraldo Alckmin; Exmo. 
Senhor Ministro de Estado da Defesa, Aldo 
Rebelo; Deputado Federal Arnaldo Faria de 
Sá, que representa a Presidência da Câmara 
dos Deputados, na pessoa de quem saúdo to-
dos os meus colegas Deputados Federais que 
aqui estão; Exmo. Senhor Vice-Governador 
Márcio França, Secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação; Deputado e colega de Ministério 
Público Fernando Capez, Deputado Estadual e 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo; Desembargador Paulo Dimas de 
Bellis Mascaretti, magistrado contemporâneo 
de faculdade e Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo; Ministro Augusto 
Nardes – com quem tive a honra de fazer parte 
do Congresso Nacional –, que representa o Tri-
bunal de Contas da União, que muito me orgu-
lha neste momento, saudando também o Mi-
nistro Benjamin Zymler; Exmo. Dr. Márcio Elias 
Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, carreira que, com muito orgulho, me 
fez cidadão; Dr. Marcos da Costa, Presidente 
da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados 
do Brasil; Conselheiro Antonio Roque Citadini, 
decano e contemporâneo de faculdade; Con-
selheiro Edgard Camargo Rodrigues, a quem 
agradeço e saúdo pelas palavras gentis e pela 
lição de sempre; Conselheiro Renato Martins 
Costa, Corregedor e contemporâneo de facul-
dade; Conselheira Cristiana de Castro Moraes, 
ex-Presidente, primeira mulher do Tribunal de 
Contas e que fez um trabalho invejável na Pre-
sidência; Conselheiro Sidney Estanislau Beral-
do, vice-presidente do Tribunal de Contas do 

DIMAS EDUARDO RAMALHO  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Estado de São Paulo; Substituto de Conselhei-
ro Auditor Antonio Carlos dos Santos; Conse-
lheiros eméritos, ex-Promotores, Fulvio Julião 
Biazzi e Cláudio Ferraz de Alvarenga; Rafael 
Neubern Demarchi da Costa, Procurador-Geral 
do Ministério Público de Contas; Auditor Samy 
Wurman, que é o nosso Auditor Coordena-
dor; Sérgio Ciquera Rossi, Secretário-Diretor 
Geral, que tem mais de 40 anos de Tribunal; 
Dra. Evelyn Moraes de Oliveira, Procuradora da 
Fazenda do Estado de São Paulo; ex-Governa-
dores, que orgulham com a presença, Luiz An-
tonio Fleury Filho e Professor Claudio Lembo; 
Ministro Gilberto Kassab, das Cidades; Ministro 
Edinho Silva, Chefe da Secretaria de Comunica-
ção Social da Presidência; Senadores da Repú-
blica, que me prestigiam com a presença, José 
Serra, ex-Governador, e Aloysio Nunes Ferreira, 
Senador e ex-Presidente do XI de Agosto; Se-
cretários de Estado, na pessoa do Dr. Aloísio 
Toledo César, Secretário de Justiça; Marcos 
Monti, saúdo todos os Prefeitos aqui presen-
tes; uma saudação a Sebastião Misiara, que 
representa os Vereadores; queria saudar aqui 
os senhores militares presentes, das Forças Ar-
madas, que engrandecem o nosso País; queria 
saudar aqui os antigos alunos, na pessoa do 
José Carlos Madia; Tucci, Diretor da Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco, obrigado, 
meu colega de turma, e Bruna Marques de Mi-
randa, representando o Centro Acadêmico XI 
de Agosto; autoridades civis, militares, eclesi-
ásticas, minha família, meus amigos...

Nós não estamos aqui por acaso, nós 
não estávamos passando aqui no Largo São 
Francisco, quando encontramos muita gente 
e entramos. Alguma coisa nos traz aqui, e eu 
queria começar dizendo que esta posse, este 
momento, é muito maior do que minha pessoa, 
é muito maior do que uma posse. Este momen-
to, para mim, é uma celebração à Democracia, 
ao pluralismo! É uma demonstração daqueles 

Não estamos aqui 
por acaso. É muito 
maior do que minha 
pessoa, é muito 
maior do que uma 
posse (...)

Este momento, 
para mim, é uma 
celebração à 
Democracia, ao 
pluralismo! (...)

RETROSPECTIVA
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que fui encontrando durante a minha vida. É 
uma celebração para as pontes, abraços, mãos 
estendidas, que são comuns àqueles que prati-
cam a boa política. 

“A capacidade de dialogar e de trocar 
argumentos está na base de qualquer pa-
cífica convivência democrática”, ensinava 
Norberto Bobbio.

Não chego sozinho aqui, neste momen-
to especialmente emocionante. Chego a este 
posto honroso em excelente companhia. De 
volta às Arcadas, tão queridas, tão familiares, 
de onde nunca saí, esta que é a verdade!  Aqui 
sempre foi o meu lugar, sempre será meu refú-
gio, abrigo e trincheira. Sinto, agora, que sou 
muitos! Aqui estão todos os que fizeram de 
mim o que sou!

 Acomodados nas poltronas mais acon-
chegantes da minha memória, por exemplo, 
trago os meus antepassados e meus professo-
res. Deles espero ter herdado, ao menos par-
cialmente, a determinação infinita e a coragem 
moral que moldaram o caráter dos domadores 
do sertão de Araraquara.

 Juscelino afirmava que Deus não deu a ele 
o sentimento do medo. Os desbravadores das 
terras virgens também não tiveram medo.

No meu coração trago minha família, lide-
rada por Horácio Ramalho, meu pai, que tam-
bém estudou aqui. Com meu pai aprendi, entre 
tantos ensinamentos, que o temperamento 
conciliador não é incompatível com ânimo 
combatente. A paz será sempre o sonho maior 
da humanidade. Mas é preciso buscá-la sem 
ultrapassar a fronteira riscada pela dignidade e 
altivez. Não se pode confundir o acordo cons-
truído em torno de princípios com a trégua que 
resulta da rendição sem luta.

Queria agradecer aqui a todos que estão 
presentes. Mas, evidente que, ao falar de meu 
pai, falo de minha mãe. Minha mãe, vinte 
anos mais nova, normalista, professora, de 

quem herdei não muita coisa: o sorriso, o ca-
belo e uma pequena enxaqueca, que o tempo 
tirou. Herdei dela também o sentimento de 
tentar “colar” um pouco a família. Coisas 
que só as mães fazem. 

Quero agradecer a presença de meus ir-
mãos, sobrinhos, cunhados. A presença de mi-
nha mulher Andréa, de meus filhos, Horácio e 
Marcelo, que sabem, como só mulher e filho de 
quem faz política sabem, o que significa fazer 
política no nosso País. Você cuida de todos e 
de tudo, só não cuida dos seus. Quem faz po-
lítica sabe que estou falando a verdade. Você 
olha para todos e para tudo. Só não olha para 
os seus e, mesmo assim, eles são obrigados a 
suportar, quando você perde, quando você ga-
nha... Quando você perde, são os únicos do teu 
lado. E quando você ganha, eles não podem 
participar do seu lado, porque não conseguem 
chegar do seu lado. Meu reconhecimento a 
eles! E, com certeza, as minhas ausências são 
compensadas pela certeza de que fiz o melhor 
para poder mostrar a eles, pelo exemplo, que, 
fazendo certo, pode dar certo!

Trago também nos braços incontáveis 
amigos. Com alguns aqui, Senhor Governa-
dor, estudei no curso infantil. Veja como es-
tou conseguindo manter meus amigos! No 
curso infantil, no pré-primário! Aqui estão, 
dando abraço e continuando amigos! Tantos 
deles presentes hoje neste auditório! Nada é 
mais refrescante do que mergulhar num mar 
de rostos queridos. É muito bom! É nele que 
fica minha praia!  Os companheiros de es-
trada que aqui estão carregam no peito os 
que já se foram sem que tenham ido: imorta-
lizados pelo afeto.  Até porque, como disse o 
amigo José Ruy, certos encontros duram para 
sempre. E é verdade! Certos encontros duram 
para sempre! Imortalizados pelo afeto, todos 
os amigos permanecem conosco.

Enfim, se, no coração, trago meus pais, fa-

De volta às Arcadas, 
tão queridas, tão 
familiares, de onde 
nunca saí, esta que 
é a verdade! (...)  

Aqui sempre foi o 
meu lugar, sempre 
será meu refúgio, 
meu abrigo e 
trincheira. (...) 
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miliares, amigos e professores, na alma, trago 
a minha geração – a geração dos brasileiros 
nascidos na segunda metade do século XX. 

O destino nos confiou uma missão penosa 
e fascinante, que é consolidar o Estado Demo-
crático de Direito numa República atormenta-
da pelo primitivismo político, pela intolerância 
ideológica, por vícios e pecados que chegaram 
aqui com as primeiras caravelas. 

A Nação que haveremos de legar aos 
nossos descendentes ainda é uma utopia a 
ser materializada. Mas não foram poucos os 
avanços registrados desde aquele tempo que 
anunciou o recomeço do pesadelo autoritá-
rio.  O caminho percorrido nos últimos 50 
anos foi acidentado, áspero e traiçoeiro. Mas 
valeu a pena seguir em frente! Mesmo casti-
gado por uma dramática conjunção de crises, 
o Brasil de hoje é melhor do que o país que 
minha geração herdou.

A tirania do Estado Novo era uma ferida 
aberta nas lembranças do meu pai, revolu-
cionário de 32 e democrata visceral, quando 
o filho, mal saído da infância, testemunhou a 
seu lado o retorno da escuridão. Restava-nos 
travar nas ruas, nas urnas, o combate desigual. 
E foi o que fiz. Entrincheirado no grêmio do 
colégio, nas entidades estudantis, no glorioso 
Centro Acadêmico XI de Agosto, o qual presidi, 
e no Ministério Público do Estado de São Paulo, 
instituição que me deu régua e compasso.

O rito de passagem dos jovens do meu 
tempo foi o engajamento na resistência de-
mocrática. Compreendemos que a ditadura 
escancarada pelo Ato Institucional nº 5 seria 
derrubada pelo voto. E transformamos, quando 
desanimávamos, em palavra de ordem a poé-
tica lição de Shakespeare: “Não há noite tão 
longa que não encontre o dia”. 

Essa frase luminosa era evocada, aos ber-
ros ou no silêncio, sempre que a brutalidade 
dos donos do poder ameaçava minar a espe-

rança da nossa tropa brancaleônica e quando 
desapareciam alguns dos nossos. Nessas horas 
difíceis, agarrado a Shakespeare, era também 
nas minhas origens que eu encontrava o remé-
dio para a cura de incertezas.

A região de onde eu venho foi adubada 
pelo sangue e suor dos caboclos e imigran-
tes. Sim caboclos e imigrantes, que cruzaram 
mares, montanhas e matas em busca de el-
dorados imaginários. Eles acabaram encon-
trando caminhos onde nem trilhas havia. 
Forçados a empreender a viagem indesejada 
e sem volta. Lembrem-se de nossos avós, 
lembrem-se de nossos bisavós! Souberam 
enfrentar o exílio doloroso sem revogar o 
sorriso. Quem está empenhado em construir 
futuro e criar sua família não tem tempo 
para queixumes, para lamentações!

Quando a tempestade se adensava, a 
lembrança desses heróis desconhecidos exor-
cizava surtos de pessimismo e espasmos de 
desânimo. Devo também a esses bravos anô-
nimos, portanto, o privilégio de ter saborea-
do, entre uma tormenta e outra, a decreta-
ção da anistia, a volta das eleições diretas, a 
ressurreição da democracia e a exumação da 
liberdade assassinada.

Aqui, nestas arcadas, vi Goffredo ler a car-
ta aos brasileiros; aqui, nesta Escola, chorei a 
morte de Herzog; e aqui, nesta Escola, aprendi 
a resistência democrática! Mas a restauração 
da democracia apenas encerrou a primeira eta-
pa da longa luta que continuei a travar, ao lado 
de milhões de devotos da normalidade consti-
tucional, na Assembleia Legislativa de São Pau-
lo, a quem eu quero aqui agradecer o quórum 
que conquistamos nesta tarde, fruto da amiza-
de e dos Parlamentares presentes. Depois, na 
Câmara dos Deputados, onde também pude ser 
Parlamentar. Casa da Democracia! 

Tenho honra, orgulho de ter sido Deputa-
do! Sou filho de Prefeito, neto de político, pri-

O caminho percorrido 
nos últimos 50 anos 
foi acidentado, áspe-
ro e traiçoeiro. Mas 
valeu a pena seguir 
em frente! (...)

Mesmo castigado 
por uma dramática 
conjunção de crises, 
o Brasil de hoje é 
melhor do que o país 
que minha geração 
herdou (...)

Passados alguns anos 
de várias crises, nós 
ainda convivemos 
com defeitos. Tenho 
certeza que estamos 
mudando! (...)
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mo e sobrinho! A política, para mim, não se 
demoniza! A política é a arte de conversar, de 
construir. Ou a política ou a guerra. Eu prefiro a 
política, que leva para a paz.

Agora, estou no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. E vocês notem quantos 
Conselheiros de outros Estados estão aqui, 
para me honrar, para meu orgulho, porque São 
Paulo, não obstante conheça a sua força, sabe, 
prezado Almino, querido amigo, a importância 
que tem o Estado na Federação como polo 
agregador, cidade-país, que recebe e acolhe a 
todos! Como diriam meus conterrâneos: agora 
falta completar o serviço.

O Brasil do século XXI se tornou menos 
antigo, mas ainda está longe da modernida-
de. Ficamos mais longe das cavernas, sem, no 
entanto, eliminarmos alguns abismos que nos 
separam do universo formado pelas nações 
exemplarmente civilizadas.

Queria falar uma coisa importante, que 
quem está aqui entenderá! Disputa política 
não é guerra. Disputa política não é guerra! 
Partidos não são exércitos antagônicos. Quem 
perde uma eleição não perde a razão de viver. 
Quem ganha uma eleição tem que entender 
que a rotatividade no poder é tão inevitável 
quanto as mudanças das estações do ano. Seja 
qual for o resultado das apurações, desde que 
nada tenha afetado a lisura do pleito, é a de-
mocracia quem vence!  E a vida continua.

Sobretudo em tempos de crise tão agu-
das como agora, a musculatura das institui-
ções republicanas é o que impede a dissolu-
ção de um País.

 Passados alguns anos de várias crises, nós 
ainda convivemos com defeitos: patrimonialis-
mo, uso indevido do dinheiro público em várias 
esferas, mas estamos mudando. Tenho certeza 
que estamos mudando!

Nós somos mudança! Ensina Guimarães 
Rosa, através de Riobaldo em Grande Sertão 

Veredas: “O senhor… mira e veja: o mais im-
portante e bonito do mundo é isto: que as pes-
soas não são sempre iguais, ainda não foram 
terminadas – mas que elas vão sempre mudan-
do. Afinam ou desafinam. Verdade maior”.

O desempenho de um Tribunal como o nos-
so, só tem sentido se tivermos o trabalho con-
junto com as instituições republicanas do País, 
um Poder Judiciário independente, economica-
mente forte, um Ministério Público forte, para 
fazer o seu papel, polícias fortes, bem equipa-
das, treinadas, Forças Armadas, um Parlamento 
livre. Por isso é que, neste momento, eu quero 
aqui trazer uma palavra a todos.

O desempenho de um Tribunal como o nos-
so, convém ressaltar, não é avaliado somente 
pelas punições aplicadas. Não é! É essencial 
considerar-se, por exemplo, o número de irre-
gularidades que deixam de ocorrer graças às 
ações dos Conselheiros e graças, também, à 
atenção dos Senhores Prefeitos. Nós reconhe-
cemos a importância e o papel difícil que os 
Prefeitos cumprem neste momento e merecem 
o nosso respeito e a nossa colaboração para 
ajudar a não errar!

Alguns erram por desconhecimento, ou-
tros por despreparo, outros por desinforma-
ção. Mas há aqueles que erram porque que-
rem errar, aí a lei. O rigor da lei.

Ao TCE, o que ofereço? Apenas a minha 
vida... Mais, a minha vida na maturidade.  
Vou fazer o melhor! 

Nossa gestão vai priorizar o seguinte: má-
xima transparência, fortalecimento dos laços 
com as entidades e investimento em tecno-
logias. Nós teremos, como disse a Presidente 
Cristiana, o maior parque tecnológico, que vai 
cruzar informações.  Um trabalho conjunto com 
a Receita, com o Ministério Público, para que 
possamos antecipar qualquer desvio de rota.

O nosso TCE será 100% digital. Em 2016 
não serão autuados processos em meio físico. 

Quem perde uma 
eleição não perde a 
razão de viver. Quem 
ganha tem que entender 
que a rotatividade no 
poder é tão inevitável 
quanto as mudanças 
das estações 
do ano (...) 

Em tempos de 
crise tão agudas 
a musculatura das 
instituições republicanas 
é o que impede a 
dissolução de um 
País (...)
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Vamos ampliar canais de comunicação do TCE 
com o cidadão, ampliar a Ouvidoria e vamos, 
sobretudo, aumentar o nosso apoio às políticas 
públicas: resíduos sólidos, acessibilidade, mo-
bilidade e transparência. Em São Paulo, 72% 
dos municípios não possuem plano de mobili-
dade. No tocante à transparência, 60% ainda 
não possuem lei própria. Estão fazendo. Nós 
queremos ir além dos parâmetros. Queremos 
estreitar laços com o TCU e com os TCEs de 
todo Brasil. Queremos nos aproximar das Uni-
versidades. O convívio em um órgão colegiado 
nos ensina a ceder sempre, a conviver. Tenho 
orgulho de fazer parte do Tribunal de Contas, 
com Conselheiros tão comprometidos como os 
que aqui estão. Funcionários comprometidos, 
Procuradores, Auditores. 

Quero aqui dizer que ninguém faz 90 anos 
por acaso. O Tribunal me ensina muito e, dota-
do do mesmo otimismo inerente da minha ge-
ração, que acreditava na democracia, eu quero 
aqui fazer um apelo a todos que aqui estão, 
nesta tarde com um pouco de calor. 

Ouso, nesse cenário de tantas incerte-
zas, Senhor Governador, Senhores Ministros, 
Parlamentares, conjugar um verbo que muita 
gente esqueceu, o verbo esperançar. Não a 
esperança inerente da espera, mas sim a es-
perança com atitude, enfrentamento dos pro-
blemas, com a superação da conformidade, 
incendiando, de fato, a urgência de esperan-
ças. Superar com uma palavra, que vou citar 
aqui, e vou repetir, e vocês vão entender: va-
mos superar com tolerância! Respeitar quem 
pensa o contrário. Diálogo! Vamos superar 
essa quadra que vivenciamos!

Convido a todos para que enfrentemos as 
águas revoltas do tempo presente. Com cui-
dado, respeito, humildade e ousadia, mas sa-
bendo, como ensinou o navegador solitário: “O 
pior naufrágio é o não partir”. Esse, sim, é o 
grande naufrágio!

Para encerrar, volto ao começo. Tinha vin-
te e poucos anos. Saindo da faculdade, prestei 
concurso. Estudei muito, quase morri de estu-
dar. Virei Promotor com vinte e poucos anos. 
Pensei: “Agora vou mudar o planeta Terra!” 
“Não, é pouco para mim”. “Vou mudar as ga-
láxias, todas elas! E vou em busca de outras, 
maiores ainda!”

Fiz o curso preparatório, passei na casa de 
minha mãe e de meu pai para dormir, para as-
sumir minha Comarca. Meu pai, advogado por 
sessenta anos, sessenta anos de advogado! 
Dormi, acordei no dia seguinte. Minha mãe fez 
café (naquela época as mães faziam café para 
os filhos de manhã... hoje fazem também, mas 
na época faziam mais, porque hoje os filhos 
ficam cada um no seu quarto, com o seu what-
sapp, você os chama para almoçar, tomar café 
e voltam para o quarto). Mas, na época, não 
tinha, ainda. Minha mãe falou: “Boa viagem. 
Aqui está tua mala. Teu pai deixou uma car-
ta para você”.  “Meu pai de novo, pensei!” 
Quando eu nasci meu pai tinha cinquenta 
anos. Imaginem! “Carta de pai? Ainda com 
aquela letra quase ilegível. Eu sei tudo. Tenho 
uma vida pela frente, vinte e poucos anos, 
carro, sou imortal, agora vou cuidar da minha 
vida! Não quero mais ficar em casa!” Mas, ao 
final, vou ler. Pronto. Tomei café, comi o pão, 
peguei a mala e li a carta. Quando terminei a 
leitura, falei: “meu Deus, é isso!” Quando li a 
carta, minha vida mudou.

 E vou, para encerrar, lendo o que ele me 
escreveu há trinta e cinco anos. Trinta e cinco 
anos atrás!

Carta de um velho advogado a um jovem 
Promotor – Eu!

Primeiro: “calma, porque vai passar.” Ele 
sabia a ansiedade. Pai sabe. “Calma, porque 
vai passar”. “Você é Promotor, uma carreira 
brilhante, bonita, muito difícil de ser. Mas há 
outras carreiras boas também. Eu, por exem-

Ouso, nesse cenário 
de tantas incertezas, 
conjugar um verbo 
que muita gente 
esqueceu, o verbo 
esperançar (...) 

Vamos superar 
com tolerância! 
Respeitar quem 
pensa o contrário. 
Diálogo! Vamos 
superar essa 
quadra que 
vivenciamos! (...)
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plo, fui advogado a vida toda. Dou uns conse-
lhos que você não gosta de ouvir.” (Houve um 
tempo em que os filhos não gostavam de ouvir 
conselhos, hoje gostam, vocês sabem...). “Mu-
na-se de formulários.” “Estude todos os dias, 
nem que seja um pouco.”

Eu pensando: “meu pai é duro!” E fui lendo...
“Ler a Revista dos Tribunais”. Não tem mais 

hoje. “Nem que seja um pouco.” Ele me conhecia. 
“Ler os códigos, sobretudo o civil, onde se 

aprende até o português: é um modelo de lin-
guagem.”  E é verdade!

“Não desprezar a consulta a colegas.” “Você 
não sabe tudo, Dimas!” “Você é jovem, é Promo-
tor, é imortal como jovem, mas não sabe tudo!”

“Não deve existir linha dura. A linha é cum-
prir o dever com humanidade, porque o Direito, 
não sei se você sabe, é humano.” 

“Todo cidadão que procura a Justiça é por-
que precisa. Em todo pedido há sempre algo 
para você atender.”

“Não cometa injustiça, mesmo que a man-
do da hierarquia do Ministério Público. Nunca 
cometa injustiça!”

“O direito é uma das atividades humanas, 
mas há outras, muitas outras.” 

“Atualize-se sempre. Acompanhe pelo “Es-
tado”, por exemplo, os artigos jurídicos”. Ele 
foi assinante a vida inteira do Estadão.

“Escreva, sempre que puder, artigos pela 
imprensa: atualize-se, aprenda a escrever as-
suntos gerais e jurídicos.”

“O Direito Público é obrigação de conhe-
cer-se pelo Ministério Público”, dizia meu pai, 
há trinta e cinco anos.

 “Juiz Julga”, Desembargador Paulo 
Dimas, “decide, mas o MP promove a Justiça.”

 “Ter diplomacia com Juízes e colegas, 
advogados e Promotores, é fundamental.” “O 
advogado, meu filho, é figura necessária ao Ju-
ízo. Relacione-se bem com ele que, de resto”, 
ele achava, “prefere sempre confidenciar com 

o MP antes que com o Juiz”.
“Calar sobre os defeitos alheios. Tolerân-

cia sempre.” “Os pobres têm fome e sede de 
Justiça.” “As pequenas infrações merecem 
certa indulgência.” “Ter otimismo sempre. 
A vida recomeça todos os dias. O pior que 
você espera nunca vai acontecer. Nem um fio 
de cabelo cai sem que Deus queira. Deus é, 
sobretudo, pai, com todos os poderes e amor. 
Radicalismo, meu filho, só na matemática”. 
“A única teoria e doutrina que eu acredito, e 
que você leve com você, é o Cristianismo. ‘Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida’. Fora daí, 
não há salvação. Os pseudoprofetas e refor-
madores passam, mas Cristo fica. Todo réu é 
um doente ou infeliz. 

Não esqueça você, jovem Promotor, que 
tem tanta culpa ou menos os réus que as so-
ciedades que os criaram não lhes ensejando 
condições sociais melhores. Por isso, calma, 
não seja justiceiro! A lei e o Direito foram 
feitos para serem exercidos entre homens, 
e não entre deuses. Você não é Deus! Não 
pense, mas você não é Deus! Não é! Não 
esquecer os direitos humanos, mas também 
as obrigações humanas. O direito evolui 
porque os fatos mudam. Dogmas imutáveis 
só religiosos”. 

O Promotor não é para acusar, é para 
promover Justiça, sem arrogância, sem medo 
e sem rancor. Ninguém sabe tudo até o fim! 
Eu aprendo todo dia. Olhe para o alto, por-
que oxigena a existência. Os funcionários da 
Justiça e os funcionários públicos merecem 
respeito e atenção. Você é autoridade no li-
mite da sua competência e, por fim, desejo 
que você seja feliz, com as bênçãos do pai 
e da mãe.”

Isso ajuda a explicar o que estou fazen-
do aqui esta noite.

Muito Obrigado.
Que Deus me ajude!

O convívio em um 
órgão colegiado nos 
ensina a ceder e a 
conviver. Tenho 
orgulho de fazer 
parte do Tribunal de 
Contas (...)

Convido para que 
enfrentemos as 
águas revoltas do 
tempo presente. 
Com cuidado, 
respeito, humildade 
e ousadia (...)
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Tempos de Controle Externo Digital
DIMAS EDUARDO RAMALHO  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Desafio deste milênio para a gestão pública, 
o chamado governo digital ou eletrônico deixou 
de ser uma experiência e os improvisos que bus-
cavam simplesmente marcar a presença estatal 
nas redes não fazem mais sentido. O surgimen-
to de novíssimas ferramentas da tecnologia da 
informação passaram a permitir – e o contexto 
político-social, a exigir – a transformação dos 
processos e da própria estrutura organizacional 
em todos os Poderes.

O potencial evolutivo em órgãos de controle 
externo parece especialmente promissor. Impor-
tantes características da era digital, a interativi-
dade e a capacidade de processamento de dados 
em um nível inimaginável trazem a possibilidade 
de se superar desafios estruturais na atividade de 
fiscalização, como a limitação humana na análise 
de documentos e o distanciamento da sociedade 
civil gerado naturalmente pela burocracia.

Convicto disso, o Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo trouxe a tecnologia da informa-
ção para o núcleo estratégico de sua atuação ins-
titucional. A aquisição de equipamentos de alto 
desempenho e o desenvolvimento de aplicativos 
e ferramentas são guiados atualmente por uma 
linha dupla de ação: a) aproximar-se do cidadão 
por meio de canais digitais que recebem e difun-
dem informações; b) utilizar inteligência artificial 
para potencializar o trabalho já realizado por nos-
sas equipes de fiscalização.

No primeiro eixo, o TCESP se dedica a cons-
truir uma via de mão dupla no contato com a so-
ciedade. A recepção de informações externas, que 
provêm do cidadão ou do próprio jurisdicionado, 
é feita por plataformas como o portal da Auditoria 
Eletrônica (Audesp), que permite uma prestação 

de contas mais transparente e rápida dos órgãos 
fiscalizados, e o portal da Ouvidoria, responsável 
por monitorar a chegada de denúncias ou solicita-
ções, estabelecer prazos e acompanhar o processo 
até a resposta final alcançar o interessado.

Para pavimentar o sentido inverso, que leva 
até a sociedade civil as decisões e informações 
produzidas pelas atividades do Tribunal de Con-
tas, nos dedicamos ao desenvolvimento de sis-
temas acessíveis e desburocratizados. São uma 
amostra desse esforço o Portal da Transparência 
Municipal, que permite o acompanhamento mês 
a mês dos gastos públicos de forma simplificada, 
e o IEGM (Índice de Eficiência da Gestão Muni-
cipal), indicador que classifica o desempenho do 
gestor em sete áreas temáticas e que, a partir des-
te ano, será usado como modelo por Tribunais de 
Contas de todo o país.

Como consequência lógica, espera-se que 
essa via de mão dupla se retroalimente, uma vez 
que o cidadão bem informado sobre a realidade 
das contas públicas tende a se sentir fortalecido 
para apontar inconsistências e levar informações 
até o TCESP, que automaticamente estará, por sua 
vez, melhor posicionado para conduzir suas ativi-
dades de fiscalização.

O segundo eixo, de caráter mais interno, de-
corre do fato de enxergarmos as ferramentas tec-
nológicas como indutoras de novas possibilidades 
de uso das informações que adquirimos durante 
nossa atividade-fim. Um traço característico de 
um órgão de controle externo como o Tribunal 
de Contas é a capacidade de acesso e penetra-
ção constante em cada um dos órgãos munici-
pais e estaduais que recebe qualquer quantia de 
dinheiro público. Esse trabalho gera um acervo 
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incomensurável de informações detalhadas, que 
se acumulam ano a ano, mas que não podem ser 
exploradas à exaustão diante das limitações hu-
manas de processamento.

Comparar, cruzar e relacionar tudo o que inte-
gra esse universo de dados só é viável com o uso 
de inteligência artificial. E foi essa a solução que 
buscamos. Os diferentes acervos de informações 
públicas podem agora ganhar novo significado e 
trazer conclusões valiosíssimas às competentes 
equipes de fiscalização do Tribunal de Contas. A 
aquisição de um sistema de banco de dados ana-
lítico de alto desempenho trouxe o conceito de 
big data – tão celebrado pelas gigantes globais 
da internet – para ser usado a bem da fiscalização 
do dinheiro público e da proteção da cidadania.

Batizado de Projeto Athena - em alusão à 
deusa conhecida na mitologia grega por sua 
profunda sabedoria e conhecimento sobre a arte 
das estratégias e senso de Justiça -, o novo siste-
ma utilizará inteligência artificial para processar 
milhões de dados de modo similar ao raciocínio 
humano, com deduções resultantes do encadea-
mento das mesmas premissas com as quais tra-
balham nossos agentes. O potencial de se identi-
ficar desvios em padrões de licitações, contratos 
e demais gastos públicos é amplificado e surge a 
possibilidade de se antecipar cenários que indi-
quem possíveis irregularidades.

Em suma, o TCESP  ganha um reforço im-
portante para sua atividade-fim, principalmente 
aquela de caráter preventivo, que acaba sendo 
a mais efetiva, por evitar que o dinheiro público 
se perca nos meandros da corrupção ou da má 
gestão, de onde dificilmente retorna ao erário 
em sua integralidade.

O estímulo institucional a um ambiente de 
inovação, porém, é mais abrangente. Foi o que 
permitiu, por exemplo, que fiscalizássemos no 
final de março 58 unidades de saúde simulta-
neamente, em uma operação que avaliou o ser-
viço prestado por organizações sociais ao go-
verno do Estado de São Paulo e que subsidiará 
a análise das contas de 2016. Tudo feito por 
meio de um aplicativo desenvolvido por nossa 
própria equipe, o que possibilitou a coleta de 
dados via tablet e o processamento de resulta-
dos em apenas um dia, economizando centenas 
de horas de trabalho.

A lógica da economia foi levada também às 
sessões do Tribunal de Contas, que agora ofere-
ce aos gestores públicos ou a seus defensores 
a oportunidade de realizarem sustentação oral 
por meio de videoconferência, a partir de uma 
rede que interliga todas as 20 Unidades Regio-
nais. A mesma infraestrutura viabilizou reuni-
ões entre a sede do TCESP e seus servidores do 
interior do Estado cujos custos de deslocamen-
to resultariam impeditivos.

Enfim, colocamos a tecnologia a serviço da 
transparência, da aproximação com a socieda-
de civil, da amplificação de nossa atividade-fim 
e da economia de recursos. Nosso propósito, 
como já expusemos, é firmar o Tribunal de Con-
tas em um lugar compatível com a realidade 
institucional que será exigida pela sociedade 
que se redescobre titular de um poder irreprimí-
vel e transformador. Isso não será possível sem 
um Controle Externo Digital, necessário para 
converter formulários em bytes, mas sobretudo 
responsável pela transformação estrutural de 
processos organizacionais públicos.
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Lupa da Cidadania
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Para comentar a situação da educação no Brasil, Aní-
sio Teixeira (1900-1971) costumava dizer: ”tudo legal e 
tudo muito ruim”. Recorro à frase do célebre educador 
brasileiro para ilustrar o dilema que assola os órgãos 
de fiscalização e controle externo do poder público, aí 
incluídos os Tribunais de Contas dos Estados. De que 
adianta apenas inspecionar se determinado município 
está com sua situação contábil e orçamentária regular e 
cumpre com a Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto 
sua população sofre com filas nos postos de saúde ou 
falta de professores? As manifestações de rua de junho 
de 2013 deixaram um recado claro à classe política e 
que ecoa até hoje: os brasileiros exigem serviços públi-
cos de qualidade em retribuição aos pesados impostos 
que lhes são cobrados. Cada vez mais, os administra-
dores públicos serão instados a apresentar não apenas 
lisura no manejo das contas sob sua responsabilidade, 
mas principalmente resultados positivos à população. 

Para responder a estes desafios, o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo (TCE) apresentou um novo 
paradigma de controle externo, gestado com a implan-
tação, desde 2015, de uma ferramenta inovadora para 
mensurar de forma transparente e objetiva a eficácia 
das políticas públicas municipais. 

Trata-se do Índice de Efetividade da Gestão Mu-
nicipal (IEGM), um indicador que apura anualmente o 
desempenho concreto de sete índices e 150 quesitos da 
gestão pública dos municípios paulistas: educação, saú-
de, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades 
protegidas e governança em tecnologia da informação. 
Após a coleta e checagem de todos os dados fornecidos 
pelas prefeituras, o TCE divulgou em sua página na in-
ternet um ranking anual com o índice de efetividade e a 
pontuação de cada município. Por meio deste indicador, 
foi possível averiguar a situação de cada cidade e sua 
respectiva evolução (ou regressão) em itens que fazem 

parte do cotidiano dos moradores, como a destinação 
do lixo, a construção de creches, o estímulo ao uso racio-
nal da água, bem como medidas preventivas adotadas 
na área da defesa civil contra desastres naturais, apenas 
para citar alguns poucos exemplos.

 Além de estimular uma competição saudável entre 
as cidades, a divulgação do IEGM garantiu ao eleitor a 
possibilidade de monitorar a eficácia da aplicação dos 
recursos públicos, assegurando uma oportunidade para 
cobrar dos agentes eleitos e de suas equipes o cumpri-
mento de planos de governo e promessas de campanha. 

Essa verdadeira lupa da cidadania também permite 
a comparação entre exercícios e gestões distintas, forta-
lecendo a cidadania e revigorando a democracia. Assim, 
inspirado em iniciativas já adotadas por Tribunais de 
Contas internacionais, como o da Alemanha e da União 
Europeia, o TCE paulista aprofundou a modernização 
de sua gestão e colocou-se em sintonia com as aspi-
rações da sociedade por serviços públicos dignos, mais 
transparência e participação política. Ao abraçar as po-
tencialidades oferecidas pelos recursos da tecnologia da 
informação e pelos novos instrumentos de gestão públi-
ca, a Corte paulista igualmente ampliou o seu modelo e 
escopo de fiscalização. 

Deixou de comportar-se apenas como um ente de 
aferição da legalidade da aplicação dos recursos do 
povo para transformar-se em uma auditoria de resul-
tados. Em resumo, ter as contas aprovadas pela Corte 
não poderá ser mais exibido indistintamente como um 
troféu e atestado de uma boa gestão. 

Aliado a isso, a população vai demandar, também 
uma performance satisfatória de seu município no 
ranking do IEGM. Ao trilhar esse caminho, o objetivo do 
TCE é contribuir para que, no futuro, as novas gerações 
possam reescrever uma nova versão para a frase de Aní-
sio Teixeira: “tudo legal e tudo muito bom”.

O TCE apresentou 
um novo paradigma 
de controle externo. 
Uma ferramenta 
inovadora para 
mensurar a eficácia 
das políticas 
públicas (...)

ARTIGOS



57Revista do TCESP  I nº 137  I  nov/2015 - jun/2016

O papel do Ministério Público de Contas
RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC)

O Ministério Público de Contas Brasileiro, também 
denominado pelo Supremo Tribunal Federal de Mi-
nistério Público Especial, surge com o Decreto Federal 
1.166/1892, que disciplinou a estrutura do Tribunal de 
Contas da União. Desde aquele momento, no final do 
Século XIX, decidiu-se que funcionaria perante aquela 
Corte de Contas um Ministério Público especializado, 
separado e autônomo.

 A Constituição de 1988 faz referência ao Ministé-
rio Público de Contas em dois momentos. Primeiro, ao 
falar da composição do Tribunal de Contas da União 
no artigo 73, § 2º, inciso I, reserva uma vaga de Mi-
nistro na composição daquele colegiado para Membro 
oriundo da carreira ministerial. Depois, no artigo 130, 
sistematicamente posicionado no Capítulo IV, das fun-
ções essenciais à Justiça, Seção I, do Ministério Públi-
co, garantindo aos Membros do MPC idênticos diretos, 
vedações e forma de investidura dos demais ramos do 
Ministério Público.

 Durante certo tempo, houve controvérsia se os Mi-
nistérios Públicos Estaduais poderiam oficiar junto aos 
Tribunais de Contas, mas o Supremo Tribunal Federal 
firmou posição de que tal atuação deveria ser feita por 
carreira autônoma, especializada. Deste entendimento 
resultou a Resolução 22/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, fixando prazos para que os Membros 
dos Ministérios Públicos Estaduais retornassem às suas 
instituições.

 O próprio Supremo Tribunal Federal ao enfrentar 
esta questão, nos dizeres do eminente Ministro Ricardo 
Lewandowski, na ADI 328/SC, deixou consignado que: 
“ao debruçar-se sobre o tema, o Relator da ADI 789, 
Ministro Celso de Mello, intitulou o art. 130 da CF de 
‘cláusula de garantia’, assentando que ela se acha ‘vo-
cacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a prote-
ger os membros do Ministério Público especial no rele-

vante desempenho de suas funções perante os Tribunais 
de Contas’. Isso significa que não se pode admitir, seja a 
que título for, a transmigração de integrantes de outras 
carreiras públicas para o Parquet que atua nas Cortes de 
Contas, sob pena de violação da mencionada ‘cláusula 
de garantia’, que permite aos seus membros agir com 
plena independência no exercício de sua função de fis-
cal da lei, no respectivo âmbito de atuação”.

 Como distinguiu o Conselho Nacional do Ministé-
rio Público na Consulta 0.00.000.000843/2013-39, “a 
já reconhecida autonomia funcional dos membros do 
MPC, em sucessivos precedentes do Supremo Tribunal 
Federal deve ser acompanhada da gradual aquisição da 
autonomia administrativa e financeira das unidades, de 
forma a ter garantido o pleno e independente exercício 
de sua missão constitucional”.

 No Estado de São Paulo, o Ministério Público de 
Contas é carreira recente, disciplinada na Lei Comple-
mentar Estadual n.º 1.110/2010, com início das ativida-
des em 21 de março de 2012. São apenas nove Mem-
bros oficiando perante o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, que exerce o controle externo de 644 
municípios e do Estado mais rico da Federação.

 A exemplo dos demais ramos do Ministério Público, 
pode atuar tanto como órgão agente, denunciando irre-
gularidades ou ilegalidades, quanto como órgão inter-
veniente no exercício da função constitucional de custos 
legis, oficiando como representante da sociedade na 
relação jurídico processual que se desenvolve no âmbito 
dos Tribunais de Contas.

 Assim como o Promotor de Justiça pode pleitear a 
absolvição no processo penal, o Procurador do Minis-
tério Público de Contas, dentro de sua independência 
funcional, pode postular que as contas de determinado 
gestor sejam julgadas regulares. Como sabido, o mem-
bro do Ministério Público é fiscal da lei; não é, necessa-
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riamente, acusador, e, portanto, atual de forma imparcial 
de acordo com sua consciência.

 Como os Tribunais de Contas podem realizar, por 
iniciativa própria, haja vista não serem limitados pelo 
princípio da inércia, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial, a atuação do Ministério Público de Contas como 
fiscal da ordem jurídica ganha proeminência, na medida 
em que exerce o contraponto técnico, dentro da ideia de 
freios e contrapesos.

 Como não podia deixar de ser, as atribuições dos 
membros do Ministério Público estão intimamente liga-
das às competências dos Tribunais de Contas, que vão 
desde a análise do cumprimento da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, apreciação dos contratos celebrados pelo 
Poder Público, repasses ao terceiro setor, contas de go-
verno e de gestão, até apreciação dos atos de admissão 
de pessoal da Administração.

 O conteúdo dos processos exige não apenas sóli-
dos conhecimentos de Direito Financeiro, mas também 
técnicas e normas de auditoria governamental. Seja na 
análise de políticas públicas, seja em representações 
contra de editais de licitações, muitas vezes é necessário 
se valer de conhecimentos de outras ciências, tais como 
engenharia, contabilidade, economia, administração e 
tecnologia da informação.

 Como atuam unicamente no âmbito extrajudicial, 
os membros do Ministério Público de Contas mantêm 
estreito contato com os demais ramos do Ministério 
Público Brasileiro, com o fim de que fatos apurados 
no âmbito dos Tribunais de Contas que possam con-
figurar crimes ou atos de improbidade administrativa 
sejam devidamente combatidos na esfera judicial. 
Este intercâmbio de informações entre os MPs já foi 
objeto de questionamento no STJ, que assentou sua 
legitimidade e importância:

 “I - Embora o Ministério Público perante Tribunal de 
Contas não possua autonomia administrativa e finan-
ceira, são asseguradas, aos seus membros, as mesmas 
garantias e prerrogativas dos membros do Ministério 

Público, tais como requisição de documentos, informa-
ções e diligências, sem qualquer submissão à Corte de 
Contas.

 II - Assim, aos membros do Ministério Público pe-
rante as Cortes de Contas, individualmente, é conferida 
a prerrogativa de independência de atuação perante os 
poderes do Estado, a começar pela Corte junto à qual 
oficiam (ADI n. 160/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio 
Gallotti, DJ de 20/11/1998).

 III - Dessarte, não há que se falar em ilicitude de 
provas decorrente da troca de informações entre Mi-
nistério Público Federal e Ministério Público de Contas, 
uma vez que a característica extrajudicial da atuação do 
Ministério Público de Contas não o desnatura, mas tão 
somente o identifica como órgão extremamente espe-
cializado no cumprimento de seu mister constitucional. 
Recurso ordinário desprovido.” (STJ, 5ª Turma, RHC 
35.556 / RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.11.2014).

 Outro fator a ser destacado é a responsabilidade 
para atuar em processos que na maioria das vezes en-
volvem elevadas cifras de recursos públicos. Basta reme-
morar que a Receita Corrente Líquida sob fiscalização, 
em 2014, chegou a cerca de R$ 222 bilhões, sendo R$ 
135,6 bilhões pertinente ao Estado e R$ 86,4 bilhões 
referente aos 644 Municípios jurisdicionados[1].

 Em tempos de crise (a previsão é que metade das 
prefeituras paulistas feche o ano de 2015 com déficit 
financeiro!), a escassez de recursos públicos faz surgir 
‘soluções’ voluntaristas, permeadas pela “contabilidade 
criativa”, o que impõe, ainda mais, a necessidade da fir-
me atuação do Ministério Público de Contas, a fim de 
garantir que o uso das verbas públicas se dê em confor-
midade com as leis.

 Por fim, como relevante exemplo de atuação, po-
de-se mencionar que as representações do Ministério 
Público no âmbito do Tribunal de Contas da União 
foram fundamentais para identificar e reprimir as di-
tas ‘pedaladas fiscais’, o que culminou na emissão 
de parecer prévio desfavorável às contas de 2014 do 
governo federal.
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O Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo há 20 (vinte) anos examina representa-
ções contra editais de licitação. São os Exames 
Prévios de Edital. 

A Corte de Contas Paulista, com esta aná-
lise prévia, determina alterações eliminando 
tópicos que poderiam prejudicar a competiti-
vidade e o consequente dispêndio de valores, 
preservando, portanto, o erário público.  

A Lei de Licitações e Contratos e a Car-
ta Magna resguardam o direito de qualquer 

cidadão representar aos tribunais de contas 
para informar indícios de irregularidades co-
metidas pela Administração 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 deci-
diu 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 Contratos no artigo 

113, § 2º, autoriza a análise do instrumento 
convocatório sempre que houver uma repre-
sentação. 

O Colegiado, após análise das represen-
tações profere a sua decisão: improcedente, 
procedente, parcialmente procedente ou po-
derá anular a licitação em face de vícios in-
sanáveis. 

Nesta edição selecionamos e sintetizamos 
algumas recentes decisões para que os jurisdi-
cionados possam delas tirar proveito.

JURISPRUDÊNCIA

SÍNTESE DE
EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

A Corte Paulista e o 
Exame Prévio de Edital

As decisões da Corte estão na íntegra no site do TCESP (www.tce.sp.gov.br),
podendo ser acessadas através de ‘Pesquisa avançada de processos’. 
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“No mérito, a Prefeitura já admitiu equívoco na descrição dos itens referentes à fabrica-
ção nacional para as canetas esferográficas, sendo, portanto procedente a Representação nesse 
ponto.Da mesma forma, merece correção a exigência no item 61, lápis de cor, que o produto 
tenha toxicidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme norma europeia 
EN 71/3.Não conseguiu a Administração justificar a escolha de uma norma europeia, devendo 
buscar nas normas vigentes no País que garanta a segurança e a qualidade do produto.Também 
inadequada a ausência de reserva da quota de até 25% do objeto para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. Como disseram os órgãos instrutivos, a justificativa apresentada 
pela Prefeitura não se enquadra na previsão dos incisos II e III, do artigo 49 da Lei Complemen-
tar nº 123/2006, e ainda na jurisprudência deste Tribunal (TC-7205.989.15 e TC-1130.989.15, 
dentre outros), lembrando que a ausência de previsão no edital da reserva de quota deve estar 
devidamente fundamentada no respectivo processo administrativo.Por fim, embora a defesa te-
nha explicado que não existe nenhuma previsão editalícia de desclassificação de propostas e/ou 
inabilitação de empresas pela ausência de apresentação de proposta eletrônica, e aproveitando 
que o edital será retificado, deve a Administração deixar claro que é facultativa a entrega de 
proposta por meio digital, excluindo a expressão ‘OBRIGATORIAMENTE’ contida no item 7.3 do 
edital.”O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência da 
representação e determina a retificação do edital.

TC010457.989.15-0
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 24/2/16.

A Administração deve justificar a escolha pela norma europeia 
EN 71/3 em detrimento  às normas vigentes no país

Conselheiro

Antonio
Roque
Citadini
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“Como relatado, o único ponto impugnado pela Representante foi o patamar eleito para o 
índice de endividamento – igual ou inferior a 0,50 – e a instrução processual o considerou res-
tritivo, levando em conta demonstração, feita pela área de economia de ATJ, de que o segmento 
próprio de mercado apresentou, em 2014/15, índice médio de 0,82. Como sabemos, há tempos 
que este Plenário tem decidido que o índice de endividamento a ser considerado é o do segmento 
de mercado (...).”O Relator, em face da irregularidade constatada nos autos, considera proceden-
te a representação e determina a retificação do edital.

TC 003230.989.16-2
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 2/3/16.

O índice de endividamento, para qualificação econômico-financeira 
da licitante, a ser considerado é o do segmento de mercado

“A análise que dos autos faço, conduz-me à acolher a proposta do Ministério Público junto a 
este Tribunal, e de SDG. Com efeito.  As reclamações da Representante se mostraram improceden-
tes, sendo possível aceitar a defesa apresentada pela Prefeitura. No entanto, há procedência, em 
relação aos dois pontos impugnados por este Relator, quais sejam: 

a) Item 9.3.3.1 letra “e” - exigência de que o profissional deverá fazer parte do quadro per-
manente da empresa, comprovando tal situação mediante o registro na Carteira de Trabalho, ou 
contrato societário; e,

b) item 9.3.4.2 – exigência de certidão de recuperação judicial; afrontam a jurisprudência des-
te Tribunal, e, portanto, devem ser retificados. No caso da recuperação judicial, deve a Prefeitura 
observar o quanto decidido na Sessão do dia 30/09/2015, quando do julgamento dos TCs-3987 
e 4033/989/15.” O Relator, em face das irregularidades apresentadas nos autos, considera impro-
cedente a representação formulada por SENAL Construções e Comércio Ltda-EPP e procedentes a 
apresentadas pelo Relator e determina a retificação do edital.

TC007980.989.15-6
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 18/11/15

Exigir certidão negativa de recuperação judicial
Contraria jurisprudência da Corte de Contas
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“No mérito, a Administração já acatou todos os pontos impugnados, que tiveram a concor-
dância dos órgãos da Casa, sendo, portanto, procedente a Representação. 

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inadequação de aglutinação de produ-
tos pet reciclado (sustentável) com produtos convencionais ou de ‘prateleira’ (TC- 9775/989/15, 
TC-1215/989/15 e TC-1130/989/15, dentre outros), e de exigência de produto de procedência 
nacional (TC-7836/989/15 e TC-6798/989/15, dentre outros). 

Quanto ao critério de julgamento e confecção dos lotes inadequados, entendo que, no pre-
sente caso, pode ser aceito o tipo menor preço por lote, nos termos estabelecidos na decisão do 
Plenário nos autos do TC-1104.989.15-7 (...).”

O Relator, em face as irregularidades constatadas nos edital, vota pela procedência da repre-
sentação e determina a retificação do edital.

TC - 005108.989.16-1
Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 6/4/16.

Os produtos pet reciclados devem ser segregados 
em lotes distintos dos produtos convencionais

Conselheiro

Edgard
Camargo
Rodrigues
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“(...) Quanto à fixação de critério para reduções entre lances, importante lembrar as seguin-
tes disposições da Lei Federal 10.520/02:

‘Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por ina-
dimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; (...)

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promo-
tora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, 
o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.’ (...).

A intelecção dos dispositivos transcritos conduz à conclusão de caber à autoridade superior 
ao pregoeiro a atribuição, entre outras, de definir os critérios de aceitabilidade de propostas, aqui 
incluídas aquelas decorrentes de lances. Ou seja, a fixação do intervalo aceitável ultrapassa as 
competências legalmente atribuídas ao pregoeiro, devendo o instrumento convocatório clara-
mente indicar esse critério de modo a afastar a possibilidade de julgamento subjetivo (...).

Por fim, quanto ao parâmetro de aceitabilidade dos preços, deve-se ter em mente que o 
artigo 15, § 1º é a única oportunidade em que a Lei 8.666/93 expressamente exige a realização 
de prévia e ampla pesquisa de mercado. O legislador, portanto, revestiu o Sistema de Registro 
de Preços de maior exigência, à Administração, de compatibilidade dos preços registrados aos 
praticados no comércio.

Assim, muito embora a Lei 10.520/02 não indique a necessidade de o orçamento inicial estar 
anexo ao ato de chamamento à disputa, é de se considerar inerente ao Sistema de Registro de 
Preços a limitação de aceitabilidade apenas às propostas com valores iguais ou inferiores aos en-
contrados na ampla pesquisa exigida. E tal condição deve valer para cada preço a ser registrado.

No que toca às impugnações trazidas pela representante, nada obstante delas se tenha tra-
tado no TC-006310/989/05-7, afasto o instituto da preclusão, tendo em vista o desatendimento 
àquela decisão, para que a Municipalidade dê integral cumprimento ao quanto ali determinado 
e que se relacionam às questões apresentadas.”

  O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela proce-
dência parcial da representação e determina a correção do edital.

TC - 009687.989.15-2 
Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 3/2/16

As competências do pregoeiro não 
podem ultrapassar os limites legais
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“No que se refere à previsão de torneio exclusivo às microempresas (ME) e empresas de pe-
queno porte (EPP) para 32 dos 36 itens em disputa - aspecto suscitado no despacho de suspensão 
do processo seletivo - esta Corte firmou entendimento segundo o qual o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) previsto pelo inciso I do artigo 48 da Lei 123/06, representa o valor global da 
licitação, e que a expressão ‘itens de contratação’, portanto, abarca o somatório dos itens ou lotes 
em disputa, vale dizer, o montante estimado para o certame. 

No caso em exame, o orçamento estimativo para o torneio - próximo a R$ 600.000,00, so-
mados os 36 itens em disputa - supera por larga margem o limite legal, cabendo à Administração 
rever o texto convocatório de modo a permitir a adesão de todas as empresas do segmento, e não 
somente das sociedades cadastradas junto ao SIMPLES. 

Nenhuma objeção, todavia, à reserva de cotas ou itens - no percentual de até 25% - às MEs 
e EPPs, consoante previsto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar n.º 123/06. Censurável 
ainda a previsão que determina seja o torneio declarado fracassado na hipótese de ao menos 03 
(três) microempresas ou empresas de pequeno porte não aderirem à disputa (item 7.2.1.2), medida 
extravagante e que desborda do texto legal. 

Ao Administrador, permite o artigo 49 da Lei que no curso da fase interna da licitação empre-
enda esforços no sentido de verificar a inexistência, no município ou na região, de ao menos 03 
(três) empresas cadastradas no SIMPLES e aptas à entrega do objeto licitado, requisito indispensável 
- dentre outros - para autorizar seja recusada a promoção de certame exclusivo ou reserva de cota 
às microempresas e empresas de pequeno porte. 

E constatada a presença de ao menos 03 (três) MEs ou EPPs na região, indiferente que apenas 
uma ou duas delas ingressem no torneio, competindo ao Pregoeiro, sob tal cenário, conferir regular 
seguimento à sessão pública. 

Tampouco será admissível, como deseja a Representante, a fixação de cláusula editalícia que 
autorize, nos casos de reduzida adesão aos lotes inicialmente reservados, o ingresso subsidiário de 
licitantes presentes à sessão e não qualificados no SIMPLES, solução sem qualquer amparo na Lei.”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência parcial das 
impugnações e determina a retificação do edital.

TC - 007745.989.15-2
Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 24/2/16

Nas contratações de empresas cadastradas no “Simples” o valor do obje-
to da disputa não pode ser superior  ao limite previsto na lc. Nº 123/06
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“(...) Os prazos estabelecidos para a disponibilização dos veículos admitem reavaliação dos 
termos finais originalmente fixados, notadamente para que se conceda à futura contratada tem-
po razoável para providenciar as necessárias adaptações de layout e de comunicação visual dos 
veículos, conforme cada uso específico.

Cabe consignar que, no sistema de Registro de Preços, tal situação seria mais aflitiva, por-
quanto as autorizações de fornecimento ocorreriam de maneira aleatória.

Porém, mesmo na solução que aqui se propõe, onde as quantidades e prazos de locação 
haverão de ser redimensionados em face de um contexto global de contratação, nunca é de-
mais instar a Prefeitura a considerar cronograma mais elástico, tendo em vista assegurar que os 
fornecimentos cumprirão as exigências descritas no edital, preservando-se o interesse público 
envolvido e sem prejuízo da parcela de discricionariedade aplicável ao caso.

De outro lado, no que se refere às especificações dos veículos e eventuais redundâncias, 
conforme, aliás, havia sinalizado no conteúdo do despacho liminar, não verifico controvérsia que 
sustente proposta de modificação do instrumento, até porque não caberia condenar a divisão do 
objeto em itens ou lotes, conforme as necessidades específicas de cada órgão da Prefeitura que 
será atendido.”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela reformulação do 
edital do pregão presencial, suprimindo dos correspondentes cabeçalhos, objeto e demais partes 
correlatas a referência àquele sistema de compras e considera parcialmente procedente a repre-
sentação formulada e determina a correção do edital.

TC - 003052.989.16-7
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 2/3/16

A administração deve conceder prazo razoável  
para que a vencedora do certame adeque o 
layout de veículos para uso específico

Conselheiro

Renato
Martins
Costa
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“A comprovação de experiência anterior por meio da entrega de número mínimo de atesta-
dos (neste caso, 03), emitidos a não mais do que 180 dias, é prática claramente abusiva e censu-
rada por esta Corte, ante a patente desconformidade com o artigo 30, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Incompatível com as características do objeto o tipo de licitação adotado, técnica e preço, 
visto não se tratar de atividade de natureza predominantemente intelectual (artigo 46, caput 
da Lei nº 8.666/93), mas apenas de aquisição de direito de uso de softwares já desenvolvidos e 
disponíveis para comercialização, a necessitar apenas de meras adaptações às necessidades da 
Administração. 

Nesse sentido decidiu este E. Plenário nos autos do TC-4990/026/11, sob minha relatoria.
Merece crítica, também, a exigência de que os serviços de hospedagem de sistemas e de 

bancos de dados (datacenter) sejam realizados necessariamente pela contratada, restrição que 
poderia afastar da disputa inúmeras empresas deste segmento, cujo objeto social restringe-se à 
comercialização de licenças de uso de sistemas.

Deverá o Município, portanto, admitir a subcontratação da atividade acessória de hospeda-
gem, ou, optando pela permanência da imposição, permitir ao menos o ingresso de empresas 
reunidas em consórcio, conforme decisão em sede de Exame Prévio de Edital nos autos do TC-
1831/989/13.

Descabida, como bem alerta SDG, a aceitação, pela Comissão Julgadora, de meros recibos ou 
protocolos de solicitação de certidões, documentos que não se prestam a atestar a habilitação 
dos proponentes, em quaisquer de seus aspectos (jurídico, fiscal, técnico ou econômico-financei-
ro).

Por derradeiro, dispenso comentários ao tópico em que a Câmara, reconhecendo equívo-
co, comprometeu-se a alterar o edital, revendo os requisitos para apresentação de sistema que 
impossibilite a ação de hackers ou vandalismo digital.”O Relator, em face das irregularidades 
constatadas nos autos, vota pela procedência parcial da representação e determina a correção 
do edital.

 

TC - 006346.989.15-5
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 2/12/15.

Nos certames destinados à aquisição de direito de uso de softwares 
já desenvolvidos e disponíveis no mercado, pode se admitir a 
subcontratação de atividade acessória de hospedagem 
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“Dos pronunciamentos acostados ao feito, tanto naquele anexado pela própria 
municipalidade como nos elaborados pelos órgãos instrutivos, por um ou por outro 
motivo, foi tomada direção única no sentido de apontar lacunas no edital, as quais 
impactam de forma severa na clareza do objeto em disputa e, consequentemente, na 
formulação de propostas. 

Nessa direção também é o meu entendimento, razão pela qual concluo pela ne-
cessidade de realização de ampla revisão do instrumento por parte da municipalida-
de, como passarei a expor. 

Antes de iniciar o enfrentamento das questões em debate, porém, para melhor 
visualização, recordo que o objeto é composto por três itens: 1) digitalização de 
100.000 (cem mil) imagens; 2) migração de 40.000 (quarenta mil) imagens já di-
gitalizadas com processamento e indexação; e 3) disponibilização de software de 
visualização e buscas, com serviços. 

Passando à impugnação apresentada na inicial, relativa à lacuna sobre as ima-
gens a serem digitalizadas (tipos de papeis e tamanhos), além da própria munici-
palidade admitir que faltou objetividade à peça editalícia sobre esse aspecto, essa 
também foi a posição unânime dos órgãos da Casa. 

Já no que concerne às questões suscitadas por ATJ - devidamente submetidas ao 
contraditório - considero que foram confirmadas, aprofundando-se a ideia de pre-
cariedade na estipulação do objeto e, por via reflexa, do desajuste da opção pela 
modalidade pregão, além de restar descaracterizada a adoção do sistema de registro 
de preços. 

Primeiro, no que diz respeito ao uso da modalidade pregão, embora o setor técni-
co bem tenha demonstrado ser possível a adoção em abstrato dessa modalidade para 
objetos similares, o fato é que no presente caso a carência de diversos dados, mais 
atrelados aos itens 2 e 3 do objeto, como a falta de informações acerca das imagens 
a serem migradas e a omissão quanto a serviços relacionados ao software de visu-
alização não permitem sua adoção, uma vez que o pregão tem como característica 
intrínseca a definição precisa do bem, com padrões usuais de desempenho e qualida-
de, a permitir sua adjudicação apenas com base no preço, de forma célere e objetiva. 

Nessa linha recordo as considerações do setor especializado ao abordar o assun-

TC - 007421.989.16-12 
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 11/5/16

 A modalidade pregão tem como 
característica intrínseca a definição precisa do bem
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to: 
‘b) No que concerne ao serviço de migração de imagens já digitalizadas com 

processamento e indexação, nada obsta que sejam licitados na modalidade Pregão, 
desde que objetivamente descritos por meio de especificações usuais do mercado, o 
que permitiria considerá-lo como um serviço comum. 

O serviço de migração de dados é usual quando da substituição de um sistema já 
existente por outro; no entanto, para que as interessadas possam formular suas pro-
postas, é necessário que a Contratante forneça informações detalhadas acerca dos 
dados a serem migrados, tais como o formato de arquivo das imagens digitalizadas, a 
base de dados onde se encontram armazenados os arquivos de imagens e as indexa-
ções requeridas. Entretanto, constata-se que o Edital carece de maiores informações 
acerca das imagens a serem migradas; 

c) Quanto ao fornecimento de software de visualização e buscas, esta Corte de 
Contas tem pacificado o entendimento de que bens e serviços de informática con-
siderados comuns, entendidos como aqueles que atendem a protocolos, métodos 
e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos, bem como a padrões de desempenho e 
qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais 
no mercado podem ser licitados na modalidade Pregão. Neste sentido, entendemos 
que o software em si encontra-se objetivamente definido e especificado, não havendo 
óbices à sua contratação via Pregão. 

Porém, em consonância com o parecer da vertente Jurídica desta Assessoria 
(Evento 32.1), constata-se que o Edital é omisso quanto a outros serviços relacio-
nados ao software, tais como a responsabilidade pela hospedagem, licenças de uso 
e backup do banco de dados, serviços de suporte técnico e serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e de atualização do software; mesmo o treinamento de usuá-
rios, embora conste previsão editalícia, não especifica a quantidade de servidores a 
serem treinados. Esta gama de informações omitidas pelo Edital impossibilita que as 
eventuais interessadas possam estimar todos os custos envolvidos e formularem suas 
propostas com a adequada precisão.’ (...). 

Dessa feita, embora possível em tese, no presente instrumento não se justifica a 
modalidade adotada (pregão). 

Ainda, acerca do uso do sistema de registro de preços, é possível assumir inter-
pretação de que, mesmo com as obscuridades já enunciadas, os serviços pretendidos 
mostram-se como passíveis de quantificação e entrega em período certo/previsível, 
não restando, como asseverou ATJ na área jurídica, demonstrada a ocorrência de 
‘pressupostos legais do sistema, a saber, eventualidade, imprevisibilidade e com-
provada economia de escala’. Vale destacar que a ausência de esclarecimentos da 
Prefeitura não possibilitou o afastamento dessa orientação no presente momento.”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, determina a anu-
lação do certame.
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“(...) Não obstante e por se tratar de aspecto relativamente novo e colateral no contexto 
macro da atividade de transporte coletivo de passageiros, que nem mesmo condiciona o início 
da prestação desse serviço público, a necessidade de prova de experiência no cadastramento 
e controle de usuários por biometria restringe maior afluência de interessados no certame, daí 
porque não tem respaldo legal.

Isso porque o procedimento licitatório se processa a partir de diretriz estabelecida no inciso 
XXI, do art. 37 da Constituição Federal, segundo a qual precisará ser assegurada ‘igualdade de 
oportunidades a todos os concorrentes’, permitindo-se tão somente a imposição de ‘exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’.

A partir daí e, mais especificamente no que toca à matéria delimitada pelos autos, cuidou o 
legislador ordinário de limitar essa qualificação técnica à ‘comprovação de aptidão para desem-
penho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o ob-
jeto da licitação’ (cf. II, do art. 30 da Lei n.º 8.666/93), que deverá ser feita pela apresentação de 
atestados, admitindo-se, sempre, a experiência por ‘obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica ou operacional equivalente ou superior’ (cf. §3º, do art. 30 da Lei n.º 8.666/93).

Sobre o tema, este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que ‘em procedimento 
licitatório, para aferição da capacitação técnica, poderão ser exigidos atestados de execução de 
obras e/ou serviços de forma genérica, ficando vedado o estabelecimento de apresentação de 
prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação 
de presídios, de escolas, de hospitais e outros itens’, conforme enunciado n.º 30 da nossa Sú-
mula de jurisprudência.

Não há espaço, portanto, para livre escolha de regras de qualificação operacional descom-
passadas com a orientação constitucional, legal e jurisprudencial.

Nesse sentido, compartilho do juízo desfavorável em relação à estipulação do sistema de 
cadastramento de usuários e biometria como pressuposto da evidenciação da capacidade téc-
nica, devendo ser suprimidos os itens 7.1.8 e 7.1.8.1 do edital.

Afinal, tais deveres são acessórios na concessão e não integram o núcleo da obrigação 
do transporte coletivo urbano de passageiros, podendo eventualmente a empresa vencedora, 
ainda que nunca tenha operado nessas condições, valer-se de terceiros, com a apropriação de 
custos nas propostas comerciais (...).”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência parcial 
da representação e determina a retificação do edital.

TC - 000129.989.16-6
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 2/3/16

As regras de qualificação operacional devem estar de 
acordo  com a orientação constitucional, legal e jurisprudencial
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“(...) Na sequência, de igual forma, considero procedentes as reclamações que recaíram sobre 
as cláusulas 2.5.5 e 2.5.6, na medida em que, conforme jurisprudência desta Casa, por se tratar de 
serviços de caráter continuado, os valores ali exigidos devem ter como base de cálculo importância 
delimitada ao crédito orçamentário, de 12 meses, consoante o disposto no artigo 57, caput da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Essa também foi a interpretação dada nos autos do processo nº 58.989.13-8, em Sessão Plená-
ria de 03/04/2013, sob a relatoria do eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, in verbis: 

‘O edital em exame visa prestação de serviços de execução continuada, e não a celebração de 
contrato de escopo ou concessão. Prevalece, portanto, o entendimento de que o cálculo do capital 
social ou patrimônio líquido mínimo (no caso correspondendo a 10% do valor da proposta, confor-
me item 5.3.3 do edital) deve ser efetuado tomando por base o período de duração dos créditos 
orçamentários, portanto, doze meses, e não para o prazo total da contratação (aqui de trinta meses)’. 

Nesse sentido, de igual modo, se mostra necessária a retificação da importância requerida a 
título de garantia contratual (item 6.3.1), a exemplo do que foi decidido nos autos do processo nº 
251.989.13-3, em Sessão Plenária de 10/04/2013, sob relatoria do eminente Conselheiro Renato 
Martins Costa: 

‘A apuração da garantia de execução contratual tendo por base o valor global do contrato igual-
mente impõe ao particular ônus desmesurado, com evidentes reflexos na própria etapa de lances, na 
medida em que a formulação da proposta deverá considerar os desembolsos financeiros previstos ao 
longo do contrato e sua repercussão no fluxo de caixa da licitante se ao final contratada. 

O tema tem sido resolvido com a adoção do valor correspondente ao prazo legal de validade 
do crédito orçamentário, ou seja, 12 (doze) meses, e aqui não há de ser diferente’.” 

A Relatora, em face das irregularidades constatadas nos autos, considera parcialmente proce-
dente a representação e determina a readequação do instrumento convocatório.

TC - 010549.989.15-0
Relator: Conselheira Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 2/3/16

A comprovação de capital social mínimo deve ter como base 
de cálculo a importância delimitada para o período 
de vigência do crédito orçamentário

Conselheira

Cristiana
de Castro
Moraes
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“De início, verifico que a nova versão do edital traz alterações substanciais em relação ao 
certame anteriormente divulgado e cancelado pela Administração, como no caso da instituída 
sistemática do registro de preços. 

Com isso e a partir de questão prejudicial oportunamente suscitada pelo eminente Con-
selheiro Edgard Camargo Rodrigues, acolhida de forma unânime pelos órgãos de instrução, 
entendo que o registro de preços se mostra realmente incompatível com a contratação dos 
serviços de preparo da alimentação escolar. 

Isso porque essa atividade possui natureza continuada e permanente, devendo ser execu-
tada de forma obrigatória e ininterrupta, afastando, com isso, a eventualidade e a imprevisibili-
dade características do registro de preços. 

A despeito da ilegalidade que conduza à necessidade de anulação do instrumento, por 
ofensa ao disposto no §4º, do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, passo ao exame das demais questões. 

A exigência de certidões negativas para efeito da prova de regularidade na fase de habilita-
ção está em consonância com o disposto no art. 29 da Lei n.º 8.666/93. 

Ademais, no caso da documentação fiscal, há proteção legal quanto à entrega de certidões 
positivas com efeito de negativas, consoante prescrição do art. 206 do CTN, não cabendo ao 
responsável pela elaboração do edital, de outra parte, conjeturar a respeito de outras formas 
eventualmente possíveis de se demonstrar essa ou qualquer outra regularidade que, a despeito 
da nomenclatura indicada no documento, teriam rigorosamente os mesmos efeitos das certi-
dões negativas. 

Quanto ao prazo de regularização dos documentos de habilitação, nada obstante o ins-
trumento convocatório estipule regras estabelecidas na Lei Complementar n.º 123/06, que 
instituiu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte, não se atentou para a alteração promovida pela Lei Complementar 
n.º 147/14, na medida em que essa comprovação agora poderá ser feita em até 05 (cinco) dias 
úteis (cf. §1º do art. 43). 

Do mesmo modo, a obrigatoriedade de realização da vistoria técnica por intermédio do pro-
fissional que se responsabilizará pela execução dos serviços, na forma da alteração promovida 
pela Administração em relação ao regramento editalício anterior, antecipa indevidamente o mo-
mento de comprovação do vínculo desse responsável técnico à licitante, que somente poderá 
ser exigida “na data prevista para entrega da proposta” (cf. art. 30,§1º, I, da Lei n.º 8.666/93). 

TC´s - 005170.989.16-4 e 005181.989.16-1
Relatora: Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 6/4/16

O sistema de registro de preços é incompatível com 
a contratação de serviços de preparo de alimentação escolar
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Por outro lado e ainda que os índices de qualificação econômico-financeira adotados pela 
Administração (Liquidez Geral e Liquidez Corrente maiores ou iguais a 1,0 e Endividamento 
menor ou igual a 0,4) não destoem daqueles genericamente aceitos pela jurisprudência desta 
Corte (Liquidez Geral e Liquidez Corrente entre 1,0 e 1,5 e Endividamento Geral entre 0,3 e 
0,5), reputo inadequada a demonstração desses indicadores “mediante declaração firmada por 
contador”, porquanto a entrega das peças contábeis bastam para evidenciar o cumprimento 
dessa condição, nos termos do inciso I, do art. 31 da Lei Geral de Licitações. 

No ensejo das correções e diante da falta de esclarecimentos até aqui por parte da autori-
dade competente, deverá ser superada a incongruência dos horários indicados para realização 
da sessão pública, sem prejuízo de se fazer constar dos autos da licitação a necessária compro-
vação da economicidade advinda com a opção de terceirização dos serviços.”

O Relator, em face das irregularidades constadas nos autos, determina a anulação do Pre-
gão Presencial.

“Consoante relatado, o representante questiona a exigência de comprovação de capital social 
realizável correspondente a 5% do somatório de todos os 06 (seis) lotes em disputa, em descom-
passo com o critério de julgamento adotado, qual seja, o de menor valor por lote, o que impede 
sua participação, uma vez que pretende apresentar proposta em relação a apenas um lote. 

Como bem ressaltado pelos órgãos de instrução, a atual redação da cláusula relativa à com-
provação de qualificação econômico-financeira restringe a participação de eventuais licitantes, 
uma vez que exige a demonstração de capital social considerando a somatória de todos os lotes 
em disputa, alijando do certame aqueles que pretendem participar de um ou alguns lotes, como 
o caso do representante. Tanto é assim, que a própria municipalidade reconheceu o equívoco. 

Com efeito, a conformação atual do instrumento não respeita a jurisprudência desta Corte 
em relação à matéria, consoante decidido por este Plenário nos Processos nºs TC-2952.989.14-3, 
TC-2954.989.14-1, TC-2964.989.14-9, TC-2967.989.14-6). 

O entendimento consagrado nos aludidos decisórios é que estipulação da espécie pode res-
tringir o caráter competitivo da licitação, contrariando as disposições do artigo 31, §3º, da Lei 
Federal nº. 8.666/93.” A Relatora, em face da irregularidade constatada nos autos, considera 
procedente a representação e determina a retificação do edital.

TC - 009922.989.15-7
Relator: Conselheira Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 3/2/16

Adoção do somatório do valor de todos os lotes que compõem o 
objeto do certame como base de cálculo do capital social para fins 
de qualificação econômico-financeira restringe a disputa
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“(...) Há incongruência entre os Anexos I (itens 2.4.1 e 2.4.5) e VI-A, eis que não se 
mostra claro se o Plano de Coleta, elaborado pela vencedora, deverá ou não estar aprova-
do previamente ao início da execução dos serviços ajustados, cabendo readequações do 
edital, no intuito de se evitar descontinuidade do ajuste formalizado. 

Na mesma direção, cabe retificação a inconsistência existente na regra relativa ao re-
gime de execução do ajuste, pois a previsão editalícia contempla a empreitada por preço 
global, prevista no artigo 6º, inciso VIII, alínea ‘a’ da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto a 
Cláusula Sexta da Minuta do Contrato estabelece o controle de pesagem dos caminhões 
para efeito de faturamento dos valores e a planilha de preços básicos (Anexo III), revelan-
do-se, portanto, como um regime de execução por preços unitários. 

Igualmente procedem as impugnações relacionadas à aglutinação de serviços distin-
tos em um mesmo objeto, quais sejam: resíduos sólidos urbanos - RSU - Classe IIA não 
inertes e resíduos sólidos da construção civil - RCC - Classe IIB - inertes. 

Sobre o assunto, destaco que esta Casa já reprovou aglutinação da espécie, diante da 
natureza distinta dos materiais, a exemplo do que foi decidido nos autos dos processos nº 
1538.989.13-8 e 1612.989.13-7 (...). 

A despeito da argumentação do CONSAB, de que se trata de uma quantidade ínfima 
de resíduos inertes (50 kg), o fato é que a Resolução CONAMA nº 307, em seu artigo 4º, 
§ 1º, determina que resíduos oriundos da construção civil não poderão ser dispostos em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de ‘bota fora’, em encostas, corpos d’água, 
lotes vagos e em áreas desprotegidas por lei. 

Consoante artigo 10 da supramencionada Resolução, a destinação dos resíduos de 
construção civil deverá ocorrer em aterros específicos, áreas de reciclagem ou armaze-
namento temporário, situação que não é regulamentada pelo instrumento convocatório. 

Ademais, ainda que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CONSAB 
tenha contemplado parcialmente os resíduos da construção civil, a previsão é de que cada 
Prefeitura realize a coleta, mediante caçambas solicitadas pelo gerador, sendo essencial o 
descarte regular, por meio de uma política pública municipal de controle, remoção e edu-
cação da população, inclusive, com a previsão de aplicação de penalidades para a atuação 
irregular, aspectos também não previstos no edital em comento. 

Nesse sentido, ainda que haja a possibilidade de participação de empresas reunidas 
em consórcio, interpreto que os resíduos sólidos da construção civil, por demandarem 
destinação específica, devem ser segregados do objeto colocado em disputa. 

No que concerne à limitação do número de empresas consorciadas, entendo que 

TC´s - 000535.989.16-4 e 000553.989.16-1
Relatora: Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 6/4/16

O município deve observar a resolução conama nº 307/02, 
no tocante a disposição de resíduos sólidos
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está alçada ao campo discricionário da Administração. A despeito disso, considerando a 
necessidade de alteração do instrumento convocatório, penso que, para evitar questiona-
mentos futuros, merece reparo, também, o instrumento convocatório no que diz respeito à 
ausência de previsão de tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, consoante 
prevê a parte final do artigo 33, inciso III da Lei de Licitações.” A Relatora, em face das 
irregularidades constatadas nos autos, considera parcialmente procedentes as represen-
tações e determina a retificação do edital.

“Inicialmente, merece reparo o ato convocatório no tocante à forma de remuneração da concessioná-
ria, uma vez que, pelo que se depreende do edital, foi adotado o regime econômico de subsídio tarifário. 
Nos termos expostos pela Unidade Jurídica de Assessoria Técnica, resta evidente o empenho da municipali-
dade em promover iniciativas a fim de alcançar as diretrizes expostas na Lei de Mobilidade Urbana quanto 
à modicidade das tarifas para os usuários, pois há disposição expressa acerca da exploração de publicidade 
e concessão de subsídio mensal, nos termos dos itens 29.14 e 30 do edital. 

Contudo, entendo que tais receitas devem ser consideradas na composição da remuneração da con-
cessionária, nos termos dos artigos 9º, §1º e 10, da Lei Federal nº 12.587/12, devendo a municipalidade 
adequar o edital para que estabeleça as condições, valores e todas as demais regras necessárias para que 
possam ser valoradas na proposta a ser formulada pelos interessados. 

Nesse contexto, também é de rigor a compatibilização entre tais previsões e os itens 1.10 e 17, os quais 
estabelecem como única forma de remuneração a tarifa paga pelos usuários, além das estipulações acerca 
do tema contidas nos Anexos. Procedente, ainda, a crítica dirigida aos critérios de reajuste contratual, haja 
vista o conflito existente entre as previsões que cuidam da matéria, em especial a Cláusula 10.1, da Minuta 
Contratual (Anexo X) e o item 4.1.1, VII, do Anexo II. 

Procedente, ainda, a crítica dirigida aos critérios de reajuste contratual, haja vista o conflito existente 
entre as previsões que cuidam da matéria, em especial a Cláusula 10.1, da Minuta Contratual (Anexo X) e 
o item 4.1.1, VII, do Anexo II. 

A mencionada cláusula contratual prevê que  ‘Será garantido o reajuste anual, tomando-se como 
data-base o início da operação’, ao passo que o item constante do Anexo II determina que o reajuste anual 
ocorrerá ‘sempre no mês de aniversário do contrato’, eventos que podem não coincidir, posto que o início 
das operações pode não se dar na mesma data de assinatura do ajuste. 

Nesses termos, deve a Origem rever os critérios de reajuste manual, a fim de definir data-base única, 
como forma de evitar eventuais prejuízos à concessionária.” A Relatora, em face das irregularidades cons-
tatadas nos autos, considera parcialmente procedente a representação e determina a correção do edital. 

TC - 007061.989.16-6
Relator: Conselheira Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 13/4/16

O texto editalício deve estabelecer as condições, os valores  e as 
regras para apreciar as propostas das licitantes
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“(...) Remanescem falhas que comprometem o Certame. 
Inicio pela que me parece mais grave, relativa ao valor estimado da contratação, apontado 

pela Representante como excessivo, característica que a Representada não logrou êxito em afas-
tar. 

Primeiro, porque a pretendida contratação, estimada em R$ 209.075,52 é muito superior 
à atualmente vigente, da ordem de R$ 70.000,00, sendo certo que não é possível extrair das 
justificativas apresentadas razões suficientes para demonstrar do que efetivamente tal valor é 
composto. Segundo a Representada, para chegar a tal montante, teria realizado pesquisa junto 
às Câmaras Municipais de Limeira, Paulínia e Hortolândia, todas vizinhas e de porte compatível. 

Segundo a Representada, para chegar a tal montante, teria realizado pesquisa junto às Câ-
maras Municipais de Limeira, Paulínia e Hortolândia, todas vizinhas e de porte compatível. 

No entanto, conforme se depreende do documento juntado no Evento 28, o que se deno-
minou ‘pesquisa de preços’ são e-mails, que respondem de forma genérica quais são os valores 
dos contratos celebrados por referidas entidades. Não há qualquer tipo de comparação entre as 
contratações, sequer quanto às datas de celebração. 

Ademais, consoante registrou o representante do Ministério Público de Contas, todas as três 
Câmaras Municipais consultadas possuem contratos com a mesma empresa. 

Logo, não se identificou neste processado uma real pesquisa de mercado, mas sim uma con-
sulta informal para tentar justificar preços que já haviam sido previamente definidos. 

Também para o Ministério Público de Contas, tal consulta não se mostra suficiente para 
fundamentar e demonstrar a formação do preço estimado: 

‘(...) Diante disso, constata-se que a metodologia adotada para a pesquisa de preços não 
reflete os preços correntes de mercado na medida em que não contempla orçamentos realizados 
com empresas em atuação no ramo objeto da licitação, restringindo-se apenas aos preços pra-

TC - 009960.989.15-0
Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 3/2/16

O valor estimado da contratação deve ser embasado  em pesquisa 
de preços idônea que possibilite  conhecer a realidade dos preços de 
mercado

Conselheiro

Dimas
Eduardo
Ramalho
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ticados em contratos celebrados por outras Câmaras, inexistindo qualquer comparação analítica 
dos objetos dessas contratações com o objeto ora licitado. De mais a mais, verifica-se que todos 
os valores informados pelas Câmaras consultadas são referentes a contratos celebrados com uma 
mesma empresa, qual seja, a Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal S/S 
LTDA (CECAM), o que reforça a noção de que tal “pesquisa” não reflete uma realidade de mer-
cado, mas exclusivamente a realidade de preços praticados por citada empresa, a qual, frise-se, 
também almeja participar do certame ora em análise. Desta forma, não há elementos suficientes 
no bojo do procedimento licitatório para fundamentar a fidedignidade do preço máximo consi-
derado pela Administração. A rigor, prosseguindo o certame da forma como se encontra, há risco 
de aquisição de produtos com preços superiores ao de mercado, em ofensa ao artigo 3º da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e 70, caput da CF/88 (princípio da economicidade). (...)’ 

Dessa forma, pretendendo prosseguir com a contratação, deverá a Câmara Municipal de 
Americana promover pesquisa de preços idônea, que lhe permita ter conhecimento acerca da 
realidade dos preços de mercado, consultando, para tanto, empresas do ramo, mediante disponi-
bilização de todas as informações necessárias a respeito do objeto (...).” 

A Relatora, em face das irregularidades constatadas nos autos, considera parcialmente pro-
cedente a representação e determina a retificação do edital.

“À vista dos elementos presentes na instrução processual, é de rigor o reconhecimento de 
que o presente edital renova os mesmos vícios de origem insanáveis que determinam a neces-
sidade de anulação do certame e do edital respectivo, na forma do artigo 49 da Lei 8.666/93, 
decretando-se a procedência da representação, na esteira das manifestações da Assessoria 
Técnica da área de Engenharia, do d. Ministério Público de Contas e da d. Secretaria-Diretoria 
Geral. 

A reincidente falta de estudos técnicos preliminares e de projeto básico adequados à 
execução completa dos serviços evidencia-se agravada pelos sucessivos desatendimentos de 
determinações contidas nas decisões proferidas por esta Corte nos autos dos processos TC- 
002762.989.15-0 e TC-003757.989.15-7. 

As razões articuladas na defesa e os documentos que a acompanham não se mostram 
aptos a demonstrar que a Prefeitura tenha efetivamente promovido a retomada da fase prepa-
ratória do certame, a elaboração de novos estudos técnicos preliminares e a reestruturação do 
projeto básico. Mais uma vez, memoro que o voto que proferi no processo TC-003757.989.15-

TC - 08334.989.15-9
Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 25/11/15

A administração deve disponibilizar as informações de interesse co-
letivo, em consonância com a lei de acesso  à informação, e elaborar 
estudos técnicos preliminares para a formulação de projeto básico
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7 reconheceu a necessidade de profundas reformulações na concepção do objeto e na mode-
lagem de contratação em perspectiva, providências que demandam naturalmente certo plane-
jamento e a execução de atividades e diligências que consomem tempo considerável. 

De todo modo, a Prefeitura não conseguiu demonstrar que, após o julgamento dos autos 
do TC-3757.989.15-7, tenha diligenciado no sentido de elaborar os estudos técnicos preli-
minares capazes de instrumentalizar a formulação de projeto básico adequado à execução 
completa dos serviços e que atenda aos requisitos do artigo 6º, IX da Lei 8.666/93. 

Inconsistentes as alegações de que os estudos preliminares já estariam prontos e deixaram 
de ser juntados aos autos por lapso, visto que, conforme bem observou a d. Secretaria-Dire-
toria Geral, o edital da Tomada de Preços nº 014/2015 acaba por expor repetições de falhas, 
omissões e inconsistências condenadas pelo julgamento havido no TC-003757.989.15-7, sen-
do pouco crível que o teor da decisão proferida por esta Corte tenha efetivamente inspirado 
a Administração a adequar o instrumento convocatório ao rigor das normas de regência (...). 

Neste contexto, a situação que se apresenta não difere muito daquela já analisada nos au-
tos do TC-003757.989.15-7. Cabe reafirmar, portanto, a necessidade de ser retomada a fase 
preparatória do certame, na qual a Municipalidade deverá promover a elaboração de estudos 
técnicos preliminares capazes de instrumentalizar a formulação de projeto básico adequado à 
execução completa dos serviços e que atenda aos requisitos do artigo 6º, IX da Lei 8.666/93 
(...). 

A ausência de estudos técnicos preliminares e de adequado projeto básico constitui falha 
grave que inviabiliza o prosseguimento da licitação, configurando vícios de origem insanáveis e 
que determinam a necessidade de mais uma vez se decretar a anulação do certame e do edital 
respectivo, na forma do artigo 49 da Lei 8.666/93. 

A já conhecida indisposição da Municipalidade em imprimir o rigoroso atendimento da 
decisão proferida nos autos do TC-2762.989.15-0 restou agravada pelo conjunto probatório 
produzido neste processado, com acréscimos de outras questões trazidas pela Unidade de 
Engenharia da Assessoria Técnica e que merecem a devida atenção da Origem. 

O primeiro ponto consiste na divergência entre os custos unitários para o quilograma do 
aço naval e a estranha menção feita à tabela FDE como referência de preços. 

Foi anotada também a ausência de memórias de cálculo que demonstrassem como foram 
determinadas as quantidades dos materiais em aço, o que deverá ser corrigido em eventual 
edital que venha a ser publicado. 

De maior relevo, apontou o parecer da ATJ - Engenharia que o material técnico composto 
pelo orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e estudos preliminares é 
impropriamente assinado por profissional arquiteto, sendo que, consoante dispõe o artigo 7º 
da Resolução CONFEA nº 218, de 29/06/1973, tal providência compete exclusivamente ao 
engenheiro civil ou ao engenheiro de fortificação, em função de a essência do objeto consistir 
em serviços de projeto, fabricação e fixação de flutuantes (...). 

No que concerne ao conteúdo do projeto básico, embora a Municipalidade tenha alegado 
que este contém os elementos principais que o caracterizam, a bem lançada avaliação técnica 
promovida pela Unidade de Engenharia da ATJ evidencia que este não dispõe de todos os 
elementos capazes de caracterizar, com nível de precisão adequado, o objeto da contratação, 
citando dispositivo da Decisão Normativa nº 106 do Conselho Federal de Engenharia e Agro-
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nomia - CONFEA, de 17 de abril de 20153. 
Desta forma, as impropriedades anotadas pela Assessoria Técnica se incorporam ao cená-

rio examinado e reforçam a necessidade de reestruturação dos estudos técnicos preliminares 
de que dispõe a Prefeitura, a fim de que se tornem capazes de instrumentalizar a formulação 
de projeto básico adequado à execução completa dos serviços. 

A existência de projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do processo licitatório, bem como de orçamento de-
talhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários constituem 
pré-requisitos da licitação, nos termos do artigo 7º, §2º, I e II da Lei 8.666/93. 

Por fim, no tocante ao atendimento da Lei de Acesso à Informação, lembro que ao deferir a 
medida liminar de suspensão do certame em apreço, requisitei da Municipalidade justificativas 
para a ausência de disponibilização do edital em questão na internet, visto que, em consulta 
à página eletrônica oficial da Prefeitura (http://www.ilhabela.sp.gov.br/) e também ao ende-
reço www.transparenciaonline.ilhabela.sp.gov.br, realizada no dia 15/10/2015, verifiquei que 
o caderno convocatório do presente certame não se encontrava disponível para consulta de 
eventuais interessados. 

Em resposta, a Municipalidade assegura que todas as providências para que a falha seja 
sanada estão sendo tomadas, o que sugere que a questão suscitada é incontroversa. 

Historicamente, este E. Tribunal tem permitido, dentro dos critérios de razoabilidade e per-
tinência, um período de tempo para que as Administrações tomem conhecimento das inova-
ções legislativas e conformem sua estrutura e seus meios de atuação de modo a prestar o 
devido e eficiente atendimento às novas obrigações criadas por lei. 

Neste sentido, penso que é o momento desta Corte atuar de modo mais contundente 
em relação ao exame da observância dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação - Lei 
12.527, de 18 de novembro de 2011, a qual já conta com pouco mais de quatro anos desde 
sua promulgação. 

O artigo 8º, § 1º, inciso IV e § 2º do referido diploma legal são bastante claros ao dispo-
rem que constitui dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

No tocante aos procedimentos licitatórios, a citada lei impõe expressamente a divulgação 
de informações concernentes aos certames, inclusive os respectivos editais e resultados, me-
diante a utilização de todos os meios e instrumentos legítimos disponíveis, sendo obrigatória a 
divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

Desta forma, considerando que a Municipalidade não contraditou a constatação de que o 
edital do presente certame não se encontrava disponível na página eletrônica oficial da Prefei-
tura (http://www.ilhabela.sp.gov.br/) e também no endereço ww.transparenciaonline.ilhabela.
sp.gov.br, determino à Municipalidade representada, caso venha a lançar novo edital para 
a contratação em apreço, que promova a tempestiva divulgação do edital e demais atos do 
certame, em cumprimento aos citados comandos da Lei de Acesso à Informação, sem prejuízo 
das publicações obrigatórias, na forma do artigo 21 da Lei 8.666/93.”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência da 
representação e determina a anulação do certame.
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“(...) Contrariando a instrução do feito, entendo que os dados coletados por meio da futura 
contratação devem ser divulgados à população de Itapeva, inexoravelmente, a fim de atender a Lei 
de Acesso à Informação, isto é, a Lei nº 12.527, de 18/11/2011, porquanto é um direito fundamental 
no acesso a informações de interesse público. 

Digo isto porque o objeto licitado é extremamente relevante e não há previsão editalícia sobre 
a disponibilização dos dados coletados à população itapevense; assim tudo o que for colhido de 
informações junto às redes sociais e mídias online deve ser colocado à disposição da sociedade local, 
principalmente em área de destaque no site da Prefeitura, pois a restrição do acesso é para casos 
específicos; regra geral, as informações são públicas e disponíveis. 

O acesso às informações públicas possibilita uma participação ativa da sociedade nas ações 
governamentais e, consequentemente, traz inúmeros ganhos, tais como: 

• Prevenção da corrupção: com acesso às informações públicas os cidadãos têm mais condições 
de monitorar as decisões de interesse público. A corrupção prospera no segredo. O acompanhamento 
da gestão pública pela sociedade é um complemento indispensável à fiscalização exercida pelos 
órgãos públicos; 

• Respeito aos direitos fundamentais: a violação aos direitos humanos também prospera em um 
ambiente de segredo e acontece com mais facilidade “a portas fechadas”. Um governo transparente 
propicia o respeito a esses direitos; 

• Fortalecimento da democracia: líderes políticos são mais propensos a agir de acordo com os 
desejos do eleitorado se sabem que suas ações podem ser constantemente avaliadas pelo público. 
Os eleitores têm condições de fazer uma escolha apropriada se tiverem informações sobre as deci-
sões tomadas pelos candidatos no desempenho de seus cargos públicos; 

• Melhoria da gestão pública: o acesso à informação pode contribuir para melhorar o próprio 
dia a dia das instituições públicas, pois a partir das solicitações que recebe dos cidadãos, os órgãos 
podem identificar necessidades de aprimoramentos em sua gestão documental, em seus fluxos de 
trabalho, em seus sistemas informatizados, entre outros aspectos que tornarão a gestão pública mais 
eficiente; 

• Melhoria do processo decisório: quando o governo precisa tomar uma decisão, se o assunto for 
aberto para a participação do público interessado e de especialistas nas questões que estão sendo 
definidas, é possível obter contribuições que agreguem valor ao resultado. 

Esses e outros benefícios devem ser considerados pelos agentes públicos para que o direito de 

TC - 007586.989.15-41
Relatora: Dimas Eduardo Ramalho
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 28/10/15

O edital deve prever, na contratação de serviços  de monitoramento 
de redes sociais, a disponibilização dos dados aos munícipes, exceto 
aqueles que carecem de sigilo
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acesso às informações públicas seja garantido e aperfeiçoado. Para que o regime de acesso apresente 
a efetividade desejada é necessário o engajamento e a contribuição de todos, desde os formuladores 
de políticas públicas até os servidores que cotidianamente produzem e lidam com informações. (...) 

Além disso, a par de reconhecer relevância do objeto e o Edital preconizar no Anexo I - Termo 
de Referência que a ferramenta licitada deve ser necessariamente auxiliar na gestão de demandas 
urgentes e importantes para a Cidade, manifestadas nas redes sociais, é certo que o monitoramento 
das mídias sociais é sensível a menções da figura pessoal do Senhor Prefeito, porquanto envolve a 
sua administração diretamente. 

Neste cenário, especialmente por conta das eleições municipais que se avizinham, é forçoso que 
se garanta a divulgação de todos os dados coletados para a população local, com exceção, por óbvio, 
de questões relativas a denúncias, que carecem de sigilo, entre outras, a fim de que a comuna faça o 
controle da gestão pública acerca de um possível desvirtuamento do ajuste. 

Ou seja, evitar que haja o direcionamento dos dados para sintetizar as descobertas e opiniões 
da população e auferir bons resultados para uma possível campanha política eleitoral, na medida 
em que o objeto da licitação pode servir de mecanismo de acompanhamento da receptividade da 
atual gestão, utilizando-se, por via oblíqua, indevidamente o erário municipal em proveito particular. 

Neste contexto, inobstante a divulgação dos dados, caberá à fiscalização deste Tribunal fazer o 
acompanhamento da execução do futuro contrato, lançando, também, os resultados no exame das 
Contas Anuais, no exercício em que houver a contratação.” 

O Relator, em face da irregularidade constatada nos autos, vota pela procedência parcial da 
representação e determina a retificação do edital.

“(...) Encontram-se em plena vigência os efeitos da suspensão temporária e impedimento 
de contratar aplicada por entidade que integra a administração indireta do Município de São 
José dos Campos. 

A questão controvertida nos presentes autos trata da abrangência dos efeitos jurídicos 
decorrentes da aplicação das penalidades previstas no inciso III, do artigo 87, da Lei 8.666/93 
e artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02. 

A respeito do tema, na Sessão de 29 de abril de 2015, ao apreciar a representação abriga-

TC - 008576.989.15-6
Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 18/11/15

O gestor público deve observar os conceitos  de
“administração pública”  e  “administração” 
inseridos na Lei de Licitações e Contratos
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da nos autos do TC-2009.989.15-3, este E. Plenário, por maioria, acolheu o voto do E. Conse-
lheiro Renato Martins Costa, reafirmando que os efeitos do impedimento de licitar e contratar 
haverão de se limitar, ‘mutatis mutandis’, à esfera de atribuição da pessoa jurídica de público 
responsável pela aplicação da penalidade. 

O julgamento ressalvou desta condição a extensão da eficácia do decreto de inidoneidade 
previsto no inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, que produz alijamento temporário de qualquer 
aspiração de contratar com a Administração Pública, em sentido lato. 

O Plenário firmou deste modo, sua posição em relação ao tema, ou seja, as sanções admi-
nistrativas aplicadas com fulcro no inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e, também, no artigo 
7º da Lei 10.520/02 (suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração) terão efeitos restritos aos procedimentos licitatórios lançados 
pelo Órgão que tenha aplicado as penalidades. 

 A cláusula impugnada na representação em exame apresenta um equívoco grave, que 
consiste na adoção do conceito de ‘administração pública’ para definir o espectro de abran-
gência dos efeitos das sanções de suspensão do direito de licitar e contratar, quando deveria, 
na verdade, adotar a terminologia ‘administração’ (...). 

O artigo 6º da Lei 8.666/93, nos seus incisos XI e XII, tratou de definir os conceitos de 
‘administração’ e ‘administração pública’ para os fins do próprio estatuto das licitações e con-
tratos e de orientar, deste modo, a hermenêutica de seus dispositivos (...).

A pretensão de se ampliar os efeitos das sanções de suspensão do direito de licitar e con-
tratar a toda a administração pública é contrária não só à orientação prevalente nesta Corte 
como à própria literalidade do artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93, que circunscreve os efeitos 
destas penalidades ao âmbito da ‘Administração’ (...). 

No tocante à Lei do Pregão, a presença da conjunção ‘ou’ demonstra ser suficiente para 
censurar qualquer pretensão de se amplificar os efeitos do impedimento de licitar e contratar 
decretado com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/02 (...). 

Portanto, ao atribuir efeitos mais amplos às sanções de suspensão do direito ou impedi-
mento de licitar e contratar, a Municipalidade incorre em evidente contrariedade aos coman-
dos do artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93 e também do artigo 7º da Lei 10.520/02. 

E, por estes fundamentos, meu voto propõe que a representação seja julgada procedente, 
especialmente para que o termo ‘administração pública’, indevidamente adotado na cláusula 
‘2.3’ do edital, seja substituído pela terminologia ‘administração’, com vistas à sua conforma-
ção à disciplina legal pertinente e também ao posicionamento que se sedimentou nesta Corte 
em relação à matéria. 

A definição das retificações que deverão ser promovidas na cláusula impugnada do edital 
em exame, todavia, não encerra a apreciação das questões que o presente caso oferece, pois 
devemos lembrar que a representante foi apenada com a suspensão temporária e impedi-
mento de contratar por uma fundação que integra a administração indireta do Município de 
São José dos Campos e manifesta, neste processado, a pretensão de participar de um pregão 
eletrônico lançado pela Prefeitura daquela localidade. 

Diante deste panorama, considero bastante oportuno que, em contribuição à linha de 
entendimento prevalente no julgamento do TC-2009.989.15-3, relatado pelo eminente Con-
selheiro Renato Martins Costa na Sessão de 29 de abril de 2015, que esta Corte avance mais 
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um pouco na análise da matéria, de modo a apenas esclarecer o que compreendemos como 
‘esfera de atribuição da pessoa jurídica de público responsável pela aplicação da penalidade’. 

Ainda que tenhamos conhecimento das controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais em 
relação ao tema, considero de maior prudência que esta Corte tome por orientação a corrente 
que reconhece no termo ‘Administração’ utilizado na redação do artigo 87, inciso III da Lei 
8.666/93, abrangência que transcende o específico órgão ou entidade sancionadora, para con-
templar toda a órbita da unidade federativa considerada, em prestígio à própria essência do 
modelo federalista de Estado e à autonomia da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
protegida pela Carta Magna. 

Neste sentido, pondero que o entendimento de que a suspensão imposta por um ór-
gão, secretaria, autarquia, empresa ou fundação não se estende aos demais entes da mesma 
unidade da Federação, não está em harmonia com alguns dos principais objetivos da Lei nº 
8.666/93, que são os de tornar o processo licitatório transparente e evitar prejuízos ao erário. 

Registro que, em consonância com meu entendimento sobre a questão, a Procuradoria do 
Estado de São Paulo, através do Parecer GPG nº 008/2004, expôs seu posicionamento de que 
a penalidade arrimada no inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 se estende à toda unidade 
federativa (...). 

Sob este raciocínio, a sociedade apenada com base no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, por 
órgão ou entidade municipal, não poderá participar de licitação, tampouco ser contratada, 
para a execução de objeto demandado por qualquer ente público do respectivo município. 

Em relação ao pregão, os efeitos do impedimento de licitar e contratar, decretados com 
fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/02, também alcançam todas as entidades que inte-
gram a administração pública direta e indireta da unidade federativa na qual se insere o ente 
sancionador, de acordo com a linha de interpretação que considero de melhor equilíbrio e 
harmonia entre os princípios da razoabilidade e da autonomia dos entes federativos (...).

 Vale destacar que o próprio dispositivo legal retrocitado é expresso ao dispor que a prá-
tica das infrações ali previstas acarretará o impedimento de licitar e contratar ‘com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios’, afastando a hipótese de incidência dos efeitos das 
penalidades apenas no âmbito do órgão ou entidade que promoveu a licitação ou que cele-
brou o contrato. 

Deste modo, a ampliação dos efeitos do impedimento de licitar e contratar ao ente federa-
tivo considerado, sem maiores desafios de hermenêutica, está presente na própria literalidade 
do disposto no artigo 7º da Lei 10.520/02. 

Ora, no presente caso observei que a representante foi apenada por uma fundação que in-
tegra a administração indireta do Município de São José dos Campos e manifesta a pretensão 
de participar de um pregão eletrônico lançado pela Prefeitura daquela localidade. 

Portanto, durante a vigência dos efeitos da suspensão temporária de participação em lici-
tação e impedimento de contratar, aplicada nos termos do art. 87, inc. III, da Lei nº 8.666/93 
pela Fundação Helio Augusto de Souza - FUNDHAS, não poderá a representante participar de 
licitações ou mesmo ser contratada por dispensa ou inexigibilidade por quaisquer dos órgãos 
e entidades que integram a administração direta e indireta entidade do Município de São José 
dos Campos.”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência da 
representação e determina a retificação do edital.
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“Deveras, há ponderar, inicialmente, que a aquisição pela Administração Pública de bens 
ou produtos provenientes de matérias-primas ou insumos de materiais reciclados não encontra 
óbice na Lei nº 8.666/93, sobretudo quanto ao preceito do artigo 3º, diante redação dada pela 
Lei nº 12.349/10, que preconiza a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Além disso, a aquisição de produtos reciclados afina-se com o dispositivo legal do artigo 7º, 
inciso XI, alínea ‘a’, da Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
pois é prioridade nas contratações governamentais. 

Todavia, o problema não reside neste fato, mas sim que os produtos licitados de material pet 
reciclado (cola branca, pasta com abas, elástico e lombada expansível e pasta expansível com 
presilha) estão insertos em lote cujo arranjo não abriga a mesma origem fabril, tornando o lote 
aglutinado de produtos de natureza diversa. 

Deste modo, como a matéria-prima do Pet reciclado em artigos de escritório e escolar possui 
ambiente próprio e específico de comercialização, deve a Municipalidade estipular Lote exclusivo 
para os itens licitados que possuem em sua composição referida matéria-prima, a fim de não 
obstaculizar a livre fluência de competidores no pleito que não comercializem artigos da espécie. 

A proibição do oferecimento de produtos importados é contrária à lei de regência e conde-
nada reiteradamente por esta Corte, sendo que há Deliberação específica sobre a matéria, isto 
é, TC-A-11611/026/10. 

Por fim, a insurgência da representante em desfavor do quantitativo de produtos insertos no 
Lote 01, como já dito, fora reconhecido pela Municipalidade licitante, com anúncio de criação de 
mais lotes com menor número de itens, o que proporcionará uma competição mais numerosa 
de interessados. 

Com toda a verdade, o Lote 01, não obstante ser composto originalmente por 51 (cinquenta 
e um) itens conceituáveis como clássicos de material de expediente/escolar, a impropriedade 

TC - 007836.989.15-2
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 25/11/15

Os produtos feitos com material pet devem ser segregados  em lotes 
distintos dos comuns de papelaria, a fim de não obstaculizar a livre 
fluência dos competidores

Conselheiro

Sidney
Estanislau
Beraldo
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mais expressiva consiste tanto na reunião de vários produtos em único lote, como na quantidade 
licitada de cada item, porquanto passam dos milhares. 

A exemplo, cito os itens: Borracha branca com 53.262 unidades; Caneta azul esferográfica 
das cores azul, preta, vermelha, respectivamente, 96.110, 55.230, 83.050 unidades; Cola bastão 
com 76.158 unidades, Lápis grafite 91.665 unidades; Pasta suspensa com 101.078 unidades; 
Saco plástico com 301.000 unidades, entre outros abaixo de 50.000 unidades. 

Neste contexto, é de rigor que a Administração desconcentre os itens licitados no Lote 01 em 
outros tantos lotes, a fim de proporcionar ampla competitividade ao certame, notadamente por 
conta da utilização do instituto jurídico do Sistema de Registro de Preços.”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência da re-
presentação e determina a retificação do edital.

“(...) Esta hipótese cria no procedimento licitatório fase intermediária entre os lances e a 
habilitação, ensejadora, inclusive, de desclassificação e multa, em descompasso com os incisos 
VII a XV do artigo 4º da Lei federal nº 10.520/02 e com a celeridade e unicidade do ato, que 
caracterizam a modalidade licitatória pregão. 

Nesse sentido, ainda, observo que a amostragem solicitada, além de se referir a produtos 
customizados, que requerem tempo hábil para sua confecção, deve ser acompanhada de diver-
sos laudos que também requerem tempo para sua obtenção. 

Na esteira dos pareceres dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas, considero 
exíguo o interregno de 05 (cinco) dias úteis fixados para tal mister. 

Acerca da matéria, destaco trecho da decisão plenária de 29-10-14, nos autos do TC-
4845.989.14-4: 

‘O Edital em apreço, além de exigir amostras, impõe que estas sejam apresentadas com 
o que denomina ‘silkagem’ e ‘logotipo’, levando à conclusão de que se trata de produtos 
personalizados. 

Por essa razão, necessário que sua apresentação seja exigida apenas do licitante vencedor 
da disputa, concedendo-se, para tanto, prazo razoável. A meu ver, tal medida é suficiente para 
atender às necessidades da Administração Pública, que pretende analisar a qualidade dos 
produtos a serem adquiridos antes do fornecimento propriamente dito sem comprometer ou 
colocar em risco os princípios da competitividade e economicidade. 

A meu ver, tal medida é suficiente para atender às necessidades da Administração Pública, 

TC - 007305.989.16-2
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 27/4/16

A fase externa do pregão deve ser realizada 
em consonância  com a legislação que rege a matéria
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que pretende analisar a qualidade dos produtos a serem adquiridos antes do fornecimento 
propriamente dito sem comprometer ou colocar em risco os princípios da competitividade e 
economicidade. 

Situações semelhantes foram por diversas vezes enfrentadas por este Tribunal, a exem-
plo dos julgamentos proferidos nos processos 3855.989.14-1 e 4344.989.14-0 (em Sessões 
Plenárias 10/09/2014 e 15/10/2014), ambos sob a relatoria do eminente Conselheiro Renato 
Martins Costa)’. 

Assim, deve a Administração retificar o edital para que seja concedido prazo razoável ao 
vencedor do certame para a apresentação das amostras, de forma a permitir a personalização 
dos produtos e obtenção dos laudos (...).”

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, considera parcialmente pro-
cedentes as impugnações e determina a correção do edital.

 “As razões apresentadas pela Administração não têm o condão de alterar a decisão comba-
tida, conforme bem apontado pelo Ministério Público de Contas e SDG em suas manifestações. 

A aplicação da pena de multa ao Responsável decorreu do não atendimento de julgado 
proferido por este Tribunal, nos termos do artigo 104, III, da Lei Complementar nº 709/93. Res-
salto que a primeira versão do edital já fora objeto de apreciação por esta Corte, também em 
sede de exame prévio, nos TCs-846.989.15-0, 914.989.15-7, 989.989.15-7, 1107.989.15-4 e 
1114.989.15-5, oportunidade em que foram consideradas parcialmente procedentes as impug-
nações, determinando-se correções no instrumento convocatório. 

Inobstante a decisão proferida por este E. Plenário, a Administração lançou novo edital no 
qual remanesceram falhas julgadas irregulares por este Tribunal: inconsistências atinentes aos 
custos e despesas operacionais e à divida ativa da Autarquia e a fixação de índices financeiros 
(ILC ≥ 0,90 e IE ≤ 0,60) que não se amoldam ao segmento de mercado do objeto posto em 
disputa. 

Reforça o descumprimento da decisão, a assertiva da Administração de que somente ‘alterou 
os valores dos custos, das despesas operacionais e da dívida ativa da SAMA expressas na versão 
do edital publicada no dia 26 de novembro de 2015 de acordo com os exatos termos expressos 
no v. acórdão do TC-006858.989.15-5’, ou seja, somente após a prolação do julgado. 

TC - 010329.989.15-6
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 3/2/16

 “É dever do administrador público cumprir as deliberações  e obser-
var a jurisprudência deste Tribunal na elaboração de seus editais”
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Não prospera a alegação de que a exclusão do índice de liquidez geral (ILG) do edital seria 
suficiente para garantir a competitividade, eis que a manutenção do valor fixado para o índice de 
endividamento (> 0,60) já é suficiente para macular o certame, por não se mostrar condizente 
com a realidade de mercado das empresas do ramo. 

O fato de a autarquia municipal SAMA e a empresa Odebrecht Ambiental S.A. não participa-
rem do certame não tem o condão de inviabilizar a exemplificação constante no voto combatido, 
no sentido de que nem as mencionadas entidades atenderiam o coeficiente de endividamento 
exigido. 

Ademais, ao contrário do alegado pela Administração, nos casos de empresas controlado-
ras, devem ser elaboradas demonstrações contábeis consolidadas, nos termos da NBC T8 - Das 
Demonstrações Contábeis Consolidadas. Deste modo, correta a fórmula de cálculo dos índices 
contábeis adotada pela Assessoria Técnico-Jurídica no voto guerreado. 

Quanto à citada alteração do índice de endividamento para menor ou igual a 0,65, observo 
que a mudança ocorreu somente após a publicação do acórdão combativo, convalidando a apli-
cação da multa por desatendimento de decisão. 

Por fim, em que pese a invocada lisura do Administrador, destaco que a inexistência de 
dolo ou de prejuízo ao erário não são suficientes para afastar a desobediência à determinação 
proferida. 

Ressalto, ainda, que é dever do administrador público cumprir as deliberações e observar a 
jurisprudência deste Tribunal na elaboração de seus editais, não podendo se furtar desta obriga-
ção.” 

O Relator, em face do exposto e do consignado nos autos, nega provimento do Pedido de 
Reconsideração interposto em Sede de Exame Prévio de Edital.

“(...) Na esteira dos unânimes pareceres dos órgãos técnicos e do Ministério Público de 
Contas, observo que a Administração se descuidou do atendimento a mencionados preceitos 
legais. 

De início, a despeito de todas as justificativas apresentadas, a Prefeitura não demonstrou de 
maneira concreta ‘a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das 
razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada’. 

TC´s - 10176.989.15-0 e 10271.989.15-4
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 9/3/16

Nas contratações de parcerias público-privadas  devem  ser 
realizados estudos que demonstrem a sustentabilidade 
financeira e as vantagens socioeconômicas da parceria
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Digo isso porque, de acordo com a Projeção Referencial, estimaram-se investimentos da 
ordem de R$ 20.075.000,00, a ser realizados em cinco anos, custos diretos e indiretos de R$ 
462.594.962,00 para trinta anos e contraprestação de R$ 720.700.917,00 para o mesmo 
período. 

A Unidade de Economia da ATJ, analisando esse cenário, verificou que, inobstante os cus-
tos totais da PPP (inclusos os gastos anuais com equipamentos) terem sido estimados em R$ 
482.672.962,00, ‘as despesas com serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza 
urbana, até então prestadas pela empresa EPPO Saneamento Ambiental, somavam aproxima-
damente R$ 8.383.211,16 por ano, o que seria o equivalente a R$ 251.496.334,80 em trinta 
anos, ou seja, infere-se que a PPP incorrerá no aumento de custos na ordem de 91,92%’. 

Além disso, destacou aspecto extremamente preocupante atinente ao risco de a Adminis-
tração vir a financiar parte dos investimentos por meio do pagamento da primeira contrapres-
tação: 

‘Isto porque os investimentos previstos para o ano 1 perfazem somente R$ 1.053.750,00 
(5,24%), porém os custos operacionais foram estimados em R$ 13.032.590,00, quase que a 
totalidade de custos previstos para o ano 5 (R$ 15.564.166,00) quando então os investimentos 
corresponderão a 100%. 

Dito de outro modo, não há sentido em se elevar os custos operacionais no ano 1 na 
proporção de 55,46% se as obras e instalações estarão em seu estágio inicial. Atente-se que, 
embora o fluxo de caixa demonstre o saldo positivo de caixa de R$ 466.646,00 para o ano 
1, a nosso ver, a perspectiva é de que o saldo disponível será muito mais favorável à parceira 
privada. Isso sem contar o potencial de receitas operacionais obtidas pela parceira privada com 
a venda dos resíduos recicláveis, sequer considerado no plano de negócios’. 

Ora, dispõem os incisos VI e VII do artigo 4º da Lei federal nº 11.079/2004 que na contra-
tação de parceria público-privada deve ser observada a repartição objetiva de riscos entre as 
partes, assim como a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicos dos projetos de 
parceria, aspectos estes que não restaram evidenciados no presente procedimento, inviabilizan-
do seu prosseguimento nos moldes propostos. 

Além disso, os números apresentados, aliados às diligências efetuadas durante a instrução, 
revelam a possibilidade de a Administração vir a se enquadrar na limitação preconizada pelo 
artigo 28 da Lei das PPP´s, pelo qual ‘a União não poderá conceder garantia ou realizar transfe-
rência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter 
continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, 
no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despe-
sas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por 
cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios’. 

Isto porque, ainda que as despesas decorrentes das contraprestações ao parceiro privado 
onerem de maneira parcial o presente exercício, os gastos estimados para o ano de 2017 são 
da ordem de R$ 18.496.786,50 que, de acordo com os cálculos efetuados pela Assessoria 
Técnica especializada, corresponderão a 7,23% da Receita Corrente Líquida, estimada em R$ 
255.866.325,78, com base na projeção de inflação e PIB dos especialistas do mercado finan-
ceiro. 

Igualmente, constatou-se o descumprimento do inciso V do artigo 10 da norma de regência, 
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porquanto o objeto não estava inserido no plano plurianual, posto que fez parte do mencionado 
documento apenas a ação genérica de ‘manutenção e Expansão da Limpeza e Varrição Pública’, 
para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, em valores inferiores às contraprestações estimadas. 

Ademais, foram observadas incongruências nos dados constantes da planilha referencial, 
quais sejam: impossibilidade de se avaliar se o montante previsto para os investimentos cor-
responde somente a obras e instalações ou se incluiriam a prestação de serviços decorrente da 
implantação das unidades de processamento, trituração e tratamento e da estação de trans-
bordo, bem como falta de segregação nas projeções dos custos diretos que incluíram gastos 
com equipamentos, da ordem de R$ 81.397.761,00, cujos benefícios se estenderiam por um 
período superior a um ano. 

Ainda, não foi demonstrado, de maneira efetiva, que a audiência pública havida teria tido 
por finalidade a submissão da minuta de edital e de contrato da presente Parceria Público-Pri-
vada à consulta pública, nem sequer foi comprovada a publicação na imprensa oficial, em 
jornais de grande circulação e por meio eletrônico, contendo a justificativa para a contratação, a 
identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, com prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, com termo final em pelo menos 7 (sete) dias 
antes da data prevista para a publicação do edital, nos exatos moldes requeridos pelo inciso VI 
do retromencionado artigo 10. 

Da mesma forma, o Anexo H, nomeado como ‘Diretrizes Ambientais’, limita-se a tratar de 
forma genérica do assunto, estabelecendo apenas que ‘todos os estudos necessários para o li-
cenciamento ambiental na Unidade de Tratamento Mecânico de Resíduos Sólidos e da Unidade 
de Transbordo deverão ser conduzidos pela CONCESSIONÁRIA’, não sendo suficiente para o 
atendimento ao comando do inciso VII do artigo 10 da Lei federal nº 11.079/2004. 

Por certo, os aspectos até aqui abordados revelam descumprimento dos preceitos legais 
que normatizam as parcerias público-privadas, denotando o certame vício de origem que torna 
imperiosa sua reformulação. 

Entretanto, considero oportuno discorrer acerca das demais impugnações, de forma a evitar 
sobrevida de irregularidades em eventual novo certame. 

Não subsiste a divergência apontada quanto à destinação final dos resíduos sólidos, eis que 
a Representante mesclou informações distintas, não se confundindo o Centro de Tratamento de 
Resíduos com Unidade de Transbordo ou Aterro Sanitário. 

De acordo com o Termo de Referência, os resíduos coletados deverão ser destinados ‘antes 
da implantação da Unidade de Tratamento Mecânico e Unidade de Transbordo, para Aterro 
Sanitário Classe IIA, devidamente licenciado (ou qualquer outra forma de destinação adequada) 
e, posteriormente, para a Unidade de Tratamento Mecânico, com a destinação dos rejeitos para 
a Unidade de Transbordo e, em seguida, para Aterro Classe IIA, devidamente licenciado’. 

Determina aquele documento, ainda, que “a responsabilidade e os custos referentes à des-
tinação final estarão ao encargo da LICITANTE VENCEDORA”. 

Em suma, a Concessionária arcará com os custos da utilização de um Aterro Sanitário 
desde o início da execução dos serviços, só havendo diferenciação nas etapas que precederão 
a destinação final. O edital não requer, em momento algum, a implantação de aterro próprio. 

Já a CTR - Central de Tratamento de Resíduos será instalada em área cedida pelo Município, 
de acordo com o cadastro Imobiliário apresentado no Apêndice E. 
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Assim, a restrição constante da fl. 27 do Termo de Referência, pela qual ‘os resíduos/rejeitos 
deverão ser transportados para Aterro Sanitário Classe IIA ou qualquer outra forma de destina-
ção final adequada e licenciada, fora da Estância Turística de São Roque’, não se relaciona com 
a unidade de tratamento mecanizado, de transbordo ou com a CTR. 

Não obstante, considero procedente o aspecto impugnado na alínea ‘b’, posto que o edital 
deveria ter consignado, no seu escopo, de maneira clara, a destinação final em aterro sanitário, 
de forma a evitar equívocos na interpretação do objeto pretendido. 

Quanto à qualificação técnica, não observo inadequação nas parcelas eleitas para a com-
provação da capacidade técnico-operacional das licitantes, eis que pertinentes ao objeto e 
compatíveis com os percentuais estabelecidos na Súmula nº 24 desta Corte. 

No entanto, não se mostram apropriadas as exigências direcionadas à experiência técnico-
-profissional, eis que o edital requisitou, para tal fim, a apresentação de atestado, devidamente 
acervado na entidade profissional competente, documento eleito pelo artigo 30, II, c.c. § 1º, 
da Lei nº 8.666/93 como instrumento para a comprovação da qualificação técnico-operacional, 
emitido em nome da empresa licitante, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 24 
deste Tribunal. 

O equívoco fica evidente ao se analisar as parcelas de maior relevância eleitas, que se 
referem a coleta, varrição, operação, manutenção, atividades que são inerentes à prestação de 
serviços pela empresa, não se coadunando com o exercício do profissional que, como respon-
sável técnico, apresentaria experiência no gerenciamento ou fiscalização, hipótese esta que foi 
vedada expressamente pelo item 13.1.2 do edital. 

 No que tange à participação de empresas reunidas em consórcio, ainda que a matéria se 
insira no âmbito do exercício do poder discricionário do Administrador, tendo em vista a exten-
sa lista de experiência requerida para fins de qualificação técnica, com grande potencial para 
restringir a competitividade do certame, considero oportuno que a Administração permita a par-
ticipação de empresas reunidas em consórcio, de forma a atenuar possíveis reflexos negativos à 
amplitude do universo de competidores decorrentes da composição do objeto. 

Nessa linha, importante que o edital discipline as normas sobre a participação sob a forma 
de consórcio, nos termos da lei de regência. 

Ainda que compreenda a preocupação da Administração, a vedação à participação de em-
presas em processo de recuperação judicial não se harmoniza com o atual posicionamento 
desta Corte, a partir da decisão plenária de 30-09-2015, nos autos dos TCs-3987.989.15-9 
e 4033.989.15-3, que, acolhendo o voto de minha relatoria, pacificou a questão no seguinte 
sentido: 

‘Feitas essas ponderações, considero, de plano, ilegal a previsão de vedação de participação 
no certame de empresas que estejam em situação de recuperação judicial, podendo, todavia, 
ser requisitada a certidão negativa durante a fase de habilitação. 

No entanto, deve, ainda, ser possibilitada a apresentação de certidão 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-finan-
ceira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras 
estabelecidos no edital’. 

Destarte, nos termos do referido voto, a apresentação de certidão positiva de recuperação 

JURISPRUDÊNCIA



91Revista do TCESP  I nº 137  I  nov/2015 - jun/2016

judicial, per se, não pode constituir motivo para inabilitação das empresas que se encontrem 
nesta condição, as quais deverão ser avaliadas pelos demais requisitos de habilitação econômi-
co-financeira, além da verificação de que o Plano de Recuperação encontra-se vigente e atende 
às exigências ‘indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’ (art. 37, XXI, CF). 

De igual forma, a base de cálculo utilizada para o patrimônio mínimo requerido, bem as-
sim para a garantia de proposta e de execução contratual merece ser revista, posto que em 
descompasso com a jurisprudência desta Corte, da qual é exemplo o TC-3931.989.13-1 e 
4001.989.13-6 (...).

Outrossim, carece de amparo legal, ultrapassando o disposto no artigo 31, § 5º, da Lei fede-
ral nº 8.666/93, a regra de que os índices econômico-financeiros sejam apresentados mediante 
memória de cálculo, assinada pelo contador da empresa. 

Ademais, considerando que para a obtenção de referidos indicadores basta a aplicação dos 
valores já informados no balanço patrimonial nas correspondentes fórmulas matemáticas, não 
vejo razões para que esse cálculo seja endossado por um profissional especializado. 

Inobstante tais aspectos desfavoráveis, não vislumbro qualquer prejuízo à formulação das 
propostas ou ilegalidade na forma adotada pela Administração para descrever os serviços 
abrangidos pelo presente certame, eis que se mostra indiferente sua individualização em deze-
nove itens ou menos como quer a Representante. 

Por fim, quanto ao critério de julgamento adotado - melhor técnica, com o menor valor 
da prestação a ser paga pela Administração-, observo que encontra ele guarida no artigo 12, 
inciso II, da Lei federal nº 11.079/04, não se lhe aplicando a vedação prevista na Súmula nº 21. 

Sobre o assunto, a decisão plenária de 15-09-2010, nos autos dos TC’s-30557/026/10 e 
30588/026/10 (...).”

O Relator, em face das irregularidades contatadas nos autos, considera parcialmente proce-
dentes as impugnações e determina a correção do edital.
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“(...) Concernente à previsão de apresentação, quando requisitado, de foto de citologia e 
anátomo patológico, não foi demonstrada pela Administração a existência de norma técnica ou 
legal que determinasse o registro fotográfico do exame. 

Informou a Representante que, ‘segundo a legislação vigente, os laboratórios devem guar-
dar as lâminas e blocos de anatomia patológica por até 05 (cinco) anos, ficando os mesmos à 
disposição para revisão ou mesmo retirada a qualquer momento ante a solicitação do médico 
e/ou paciente frente a quaisquer dúvidas que possam surgir’, havendo poucos laboratórios que 
possuiriam a tecnologia de registro fotográfico. 

Nesse sentido, deve o edital ser adequado às normas que regem a matéria, limitando-se a 
requisitar somente o previsto em legislação específica. 

Igualmente deve ser corrigida a imposição de exame confirmatório nas análises sorológicas, 
quando positivo, posto que, ao contrário da pretensa faculdade em requisitá-lo estabelecida no 
edital, a Portaria MS/SVS n° 29/2013, que dispõe sobre o Manual Técnico para o Diagnóstico 
da Infecção pelo HIV, impõe de maneira cogente sua realização, sendo de ‘responsabilidade do 
profissional de saúde que atender o indivíduo solicitar e identificar o pedido do exame como 
segunda amostra, e do laboratório ou do serviço de saúde registrá-la como tal para a finalização 
do diagnóstico laboratorial’. 

Em relação à reserva financeira estimada para os exames extraordinários, a serem remune-
rados pela Tabela CBHPM, necessário que a Administração aperfeiçoe o edital, consignando de 
maneira clara a qual versão da citada tabela se refere (...).” 

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, considera parcialmente proce-
dentes as impugnações e determina a correção do edital.

TC - 003202.989.16-6
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 13/4/16

O edital deve requisitar somente o que prevê 
a legislação específica referente ao objeto em disputa

Auditor-Substituto
de Conselheiro

Antonio
Carlos dos
Santos
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 “Filio-me integralmente ao parecer do Ministério Público de Contas. 
Procede o inconformismo da representante no que se refere à exigência de que todas 

as licitantes apresentem suas amostras junto às propostas para fins de classificação da 
licitante. 

Considerando que nenhuma justificativa foi apresentada pela Administração para 
motivar a necessidade de todas as licitantes trazerem ao certame amostras para os 38 
(trinta e oito) itens licitados, tal omissão passa a demandar que esta Corte de Contas 
arbitre a questão. 

E assim, há de ser aplicada a predominante jurisprudência no sentido de que as 
amostras devem ser solicitadas tão somente da licitante declarada provisoriamente ven-
cedora da fase de lances, com fixação de prazo suficiente para tanto, por ser a orientação 
mais ampliativa da competitividade do certame, à luz dos princípios basilares do “caput” 
do art. 3º da Lei 8.666/93. 

Procede também a impugnação dirigida contra a ausência de critérios prévios objeti-
vos para a avaliação e aceitabilidade das amostras. 

Veja que o Anexo I dispõe tão somente que serão realizados testes de degustação e 
comparação nos termos da Resolução FNDE nº 38/09, porém, essa norma foi expressa-
mente revogada pelo art. 725 da Resolução FNDE nº 26/2013. 

Tal disciplina está a ofender o princípio do julgamento objetivo, tutelado pelo “caput” 
do art. 3º da Lei 8.666/93. 

E mesmo essa Resolução FNDE nº 26/2013 não dispõe especificamente sobre quais 
são exatamente os procedimentos de avaliação e seus critérios de aceitabilidade, à vista 
do seu art. 25 (...). 

Portanto, é necessária ampla reforma do Anexo I, para que sejam estabelecidos crité-
rios claros e objetivos de análise e aceitabilidade de amostras.”

O Relator, em face das irregularidades constantes nos autos, vota pela procedência 
parcial da representação e determina a retificação do edital. 

TC - 008855.989.16-6
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 27/4/16

A administração deve estabelecer critérios
prévios e objetivos para a avaliação
e aceitabilidade de amostras
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 “(...) E no que se refere aos itens 2.1.1 e 2.1.2 do edital, que estabelecem a exclusividade 
de participação no certame tão somente a microempreendedores individuais e também às 
micro e pequenas empresas, trata-se de tema controverso neste Tribunal, o qual demandou 
até mesmo votos de desempate da Exma. Sra. Presidente à época, Conselheira Cristiane de 
Castro Moraes, tanto por ocasião do julgamento das representações tratadas nos processos 
TC-5509/989/15-8, TC-005540/989/15-9, TC-005724/989/15-7, TC-005828/989/15-2 e TC-
005836/989/15-26, como por ocasião do julgamento da representação tratada no processo 
TC-003698/989/15-97, o que bem revela a dimensão dos debates que há sobre o tema. 

À vista de tal contexto, pois, e considerando que o Mapa Comparativo de Preços juntado 
ao evento nº 27 registra que a soma dos preços médios cotados corresponde ao total de R$ 
2.698.279,00, adoto apenas para o presente caso o voto revisor do eminente Conselheiro 
Renato Martins Consta que prevaleceu no julgamento dos processos TC-5509/989/15-8, TC-
005540/989/15-9, TC-005724/989/15-7, TC-005828/989/15-2 e TC-005836/989/15-2: 

‘(...) no que diz respeito à interpretação a ser conferida ao art. 48, I, da referida norma, 
tenho para mim que há maior complexidade na avaliação da definição de seu alcance, difi-
culdade que se apresenta, inclusive, na divergência de posições entre os órgãos instrutivos e 
também no debate realizado na Sessão Plenária do último dia 02/09.  (...) 

Assim, analisando o caso concreto, não me parece que cada bem que compõe o objeto 
delineado se mostre como um ‘item de contratação’, para o fim da aplicação da Lei Comple-
mentar nº 123/063; pelo contrário, entendo que cada licitação, diante do todo pretendido pela 
Administração, apresenta-se como um ‘item de contratação’, dentro, portanto, da globalidade 

TC - 005102.989.16-7
Relatora: Auditora-Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 2/3/16

A participação de microempreendedores e de micro e
pequenas empresas em certames, deve ser limitada 
À cota estabelecida na lei de regência

Auditora-Substituta
de Conselheiro

Silvia
Monteiro
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de aquisições projetadas pela Prefeitura. 
Daí que, nesse primeiro momento, em que ainda está se construindo a interpretação para a 

inovação legal trazida no ano passado e sem que no futuro nos privemos de avaliar a questão 
sob ótica diversa, diante dos dados constantes dos editais em exame considero ser o caso de 
se compreender que a Lei somente dirige as licitações, de forma exclusiva, para microempresas 
e empresas de pequeno porte quando os itens de contratação a serem disputados tenham 
valor de até R$80.000,00, ou seja, assim será quando, abstratamente considerado, este seja o 
valor arbitrado para o objeto. 

Difere-se, portanto, a expressão ‘itens de contratação’ (pretensão da Administração em 
abstrato), do termo ‘itens da contratação’ (cada produto, no caso concreto, a ser adquirido). 

Mesmo porque, para situações em que o valor dos bens de natureza divisível, como no 
caso, superarem esse parâmetro de preço, deverá ser concedido benefício legal diverso: aquele 
previsto no mesmo artigo 48, porém em seu inciso III, qual seja, a fixação de cota de até 
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, mediante as ressalvas do art.49 da mesma Lei, também aplicáveis ao art.48, I. 

Esse meu raciocínio leva em conta que a Lei Complementar nº 123/06 insere-se em or-
denamento jurídico cuja norma fundamental traz não só disposições para que seja conferido 
tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte (art. 179), mas que 
conta com uma série de outros preceitos tão ou mais importantes especificamente para a aná-
lise que ora se apresenta, como a impessoalidade, a isonomia, a eficiência, (art. 37, caput), a 
igualdade de condições aos licitantes (art. 37, XXI) e a livre concorrência (art. 170, IV), dentre 
outros. 

Ademais, vale ressaltar que a Lei nº 8.666/93 configura-se como lei geral e não como lei 
especial, tendo como objetivo a regulamentação das compras públicas (...)’. 

Tal juízo de mérito enseja correção editalícia que remova essa reserva dos 178 itens li-
citados à participação exclusiva de microempreendedores e de micro e pequenas empresas, 
sem prejuízo de eventual reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 
licitantes nesse enquadramento nos termos do inc. III do art. 48 da Lei Complementar Federal 
123/06 (...).” 

O Relator, em face das irregularidades constatadas nos autos, vota pela procedência da 
representação e determina a retificação do edital.
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 “No mérito, verifica-se, na verdade, que o edital não exige, expressamente, que o responsável 
técnico seja necessariamente médico, de acordo com o disposto no Termo de Referência (Anexo I). 

No entanto, a cláusula para a qual foi dirigida a impugnação (item 5.5, ‘b’), demanda correção, 
ao requerer da empresa licitante o seu registro junto ao Conselho Regional de Medicina. 

De fato, conforme apurado pelo MPC e SDG, apenas os laboratórios, sob direção técnica de 
médicos, deverão ser cadastrados no CRM, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 997/80  do 
Conselho Federal de Medicina, a seguir transcrito: 

‘Art. 2º - Os estabelecimentos de saúde, também chamados serviços de saúde ou unidade de 
saúde, onde se exerçam atividades de diagnóstico e tratamento, visando a promoção, proteção e 
recuperação da saúde e que sejam de direção técnica de médicos, deverão ser cadastrados no Con-
selho Regional de Medicina da área correspondente à sua localização.’. 

Já a Portaria CVS-13 de 4/11/2005, expedida pelo Centro de Vigilância Sanitária (Órgão Co-
ordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo), com a retificação 
publicada no DOE de 28/6/2008, define no item 4.10 que ‘a assunção de responsabilidades técnicas 
pelos Laboratórios Clínicos Autônomos, Unidades de Laboratórios Clínicos e Postos de Coletas Des-
centralizados poderá ser pleiteada por profissional legalmente habilitado, ou seja, profissional de 
nível superior inscrito no respectivo Conselho de Classe, com suas competências atribuídas por Lei.’. 

Sob esta ótica, considerando que o dispositivo citado não atribui exclusividade aos profissionais 
médicos quanto à assunção de tais responsabilidades, é possível deduzir, por consequência lógica, a 
impropriedade da exigência do registro específico. 

Oportuno agregar, a este contexto, decisões constantes do repertório da Casa, como se consti-
tuem em exemplos as deliberações emanadas pelo Tribunal Pleno nos TC-4753.989.14 (Sessão de 
10/12/2014) e 3501.989.13 (Sessão de 11/12/2013), que consideraram a possibilidade da execução 
de tais procedimentos por profissionais cujas atividades são reguladas por outras entidades, como é 
o caso dos Conselhos de Biomedicina e Farmácia. 

Mais a mais, a própria Prefeitura, ainda que de forma implícita, mostrou concordância com esta 
solução, ao mencionar em suas justificativas que o responsável técnico poderia ser profissional mé-
dico, biomédico ou farmacêutico (evento 23 dos autos eletrônicos).”

A Relatora, em face da irregularidade constatada nos autos, vota pela procedência da represen-
tação e determina a revisão do edital.

TC - 000177.989.16-7
Relatora: Auditora-Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data:3/2/16

Nas contratações de laboratórios de análises clínicas,
a administração deve observar a portaria cvs-13 
do Centro de Vigilância Sanitária
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“A exigência de apresentação de licença de funcionamento expedida pela ANVISA, sem ex-
cepcionar sua aplicabilidade às empresas varejistas, amolda-se à situação enfrentada nos autos 
do TC-2207/989/13-8, relatado pelo e. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, na Sessão Plenária 
de 9/10/2013, que mereceu censura por parte deste Tribunal. 

Assentou-se naquela oportunidade que ‘a Lei nº 6.360/76 em nada prescreve a necessida-
de de referida autorização/licença de funcionamento quando a empresa tem por finalidade o 
comércio varejista de saneantes domissanitários ou de cosméticos, sendo, assim, desarrazoada 
a exigência editalícia que tende a requisitar indistintamente a autorização/licença de funciona-
mento de todos os participantes do pleito’.” A Relatora, em face das irregularidades constatadas 
nos autos, vota pela procedência da representação e determina a retificação do edital.

TC - 008275.989.15 
Relatora: Auditora-Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro
* Em substituição ao Conselheiro Robson Riedel Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
Data: 11/11/15

A licença de funcionamento expedida pela Anvisa não é obrigatória 
para as empresas do comércio varejista  de saneantes domissanitá-
rios ou de comésticos
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