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CARTA AO LEITOR 

A 
assunção deste desafio em nova etapa de minha trajetória pública reveste-
se de duplo sentido: de um lado, a necessidade de assegurar um nível 
de excelência que motive e instigue permanentemente o leitor e, de 
outro, imprimir, com esmero e dedicação, um diferencial na formatação 
e elaboração da Revista para torná-la cada vez mais aprazível e sedutora 

aos olhos de quem a manuseia. Portanto, uma agradável simbiose entre conteúdo e 
forma, forma e conteúdo; com certeza, não é uma tarefa fácil. 

Já neste início, vale dizer, não é sem razão que a escolha temática da Revista — minas de 
Minas — adquira um sentido transcendente, perpassando a própria identidade do nosso 
Estado — que não seria Gerais sem suas minas — para carrear um viés, por assim dizer 
metafórico, que dá vida ao próprio ar de mineiridade e reflete também o sentimento 
que se pretende incutir nos leitores desta Revista. 

O que se busca, em verdade, é trasladar — melhor — traduzir o bater acelerado dos 
corações que, desde os idos da corrida pelo ouro do Brasil Colônia, anima os bravos 
mineiros que rompem os intrincados e às vezes traiçoeiros meandros das minas de Minas 
e reverbera, no correr dos tempos, naqueles nascidos nestas paragens sempre que 
adentram nas ensimesmadas montanhas do nosso Estado. A essa aura quase mágica, que 
compõe a liturgia do sentido mineiro de ser, subjaz o ínsito sentimento de desvelar e 
descortinar um horizonte, por vezes enigmático, que esconde inesgotáveis tesouros. 

é exatamente essa ideia de devir, a qual abre a possibilidade de conhecer o novo, de 
explorar riquezas que se mostram a cada página virada, a cada linha interpretada, que 
se pretende levar a você, leitor, a partir deste número. Afinal, mais do que apresentar 
formalmente a Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o objetivo é que a leitura 
a seguir lhe proporcione o sentimento de que, na verdade, esta é a sua revista.  

Conselheiro Antônio Carlos Doorgal de Andrada
Diretor da Revista

, revista@tce.mg.gov.br
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bruno Reis de Oliveira

Quando primeiro contou o Brasil, nas idas de mil e quinhentos, Pero Vaz de Caminha ates-
tou com notável senso de justiça a certidão de nascimento da Terra Nova. Precisa-se tal 
fato, antes mesmo do relato inaugural a que servem essas linhas, como alerta ao pacto 
que se estabelece — tanto nesse presente como naquele ato de (re)criação. Porque assim 
tocou à pena: Mas um deles viu o colar do capitão e começou a acenar com a mão para 
a terra e depois para o colar, como a dizer-nos que havia ouro em terra; e também viu 
um castiçal de prata e da mesma forma acenava para a terra e para o castiçal como que 
havia, também, prata.

Sem ignorar a necessária pretensão monetária imposta pelos tempos de navegações — o 
que, certamente, induziu o escrivão a entender a cena segundo suas próprias pertinên-
cias —, falar do Brasil, desde a primeira empreitada, merece a riqueza da terra. E se aca-
so pretere-se o todo à parte mais representativa, por certo, em história de brasilidade, 
reluzente é clamar as Geraes!

É quando, então, se firma o registro: que despontando o arraial de Padre Faria, aos outros 
mais Antônio Dias e Ouro Preto fundido, nasceu a Vila Rica de fins do século XVII, que a 
História, inevitavelmente, aquiesceu. Abastada de batismo, a Imperial Cidade já surgiu 
carregando a esperança como missão — de lugarejo condenado a ouro negro, primeiro vis-
to nas vertentes do Tripuí e logo mais outros tantos, espalhados feito boas novas, diluídos 
como em córregos a partir das encostas do Itacolomi.

Assim se compôs, em vida errante, o povo do nosso lugar. Feito ilhas de prosperidade, 
expunha-se em intermitências de gente. A razão nômade guiava aquela vida de inconstân-
cias que se construía em peculiares acontecimentos de pepitas — até que o vazio diluísse 
o interesse, partindo-se, a trupe, em busca de novos argumentos.

Da economia à 
mineiridade: 
as minas de Minas



Com o passar do tempo, a vida das catas e os meros acampamentos cederam história ao 
ouro de montanha: mina. A razão mirou a avultada fábrica, capaz de muito trabalho pelo 
cultivo de escravos. Fixaram-se sociedades, instituiu-se a justiça formal. E, então, a casa, 
que se exibia choça ou sopapo, justificou, inevitavelmente, o berço da família mineira: 
de varanda, requinte e direito ao culto. No entremeio, os porcos se movimentavam — sem 
esquecer que o fogo, à lareira, esquentava a banha, possibilitando todo dia de amanhã.

Fora da casa, deslocado das intimidades, o homem já se fazia social, como parte do povo-
ado. Era no arraial que tinham espaço as festas e celebrações. Era no arraial a badalar o 
sino. Era no arraial a glória ao Senhor. E, assim, no clima intimista da convivência provin-
ciana e da ostentação religiosa, compunha-se uma cultura em mineiridade. De gente boa e 
desconfiada. De braço que sangra a terra e logo ouro. Da mão que reza, da mão que talha...

Gravitacionais, as minas contribuíram com essa motivação. Porque o trabalho árduo tam-
bém conferiu imaginação e poesia ao alteroso montanhês. Serviu de convergência para 
o acúmulo de valores humanos. Por certo que essa espécie de entre-lugar do homem 
mineiro, confinado a um locus meio vila, meio fazenda, realizou-se oportuna no engran-
decimento do espírito das Minas.

E o brilho, apesar do tempo, continuou muito, desde algum dentro: eram as minas a pro-
duzir a riqueza ainda por gerações. Morro Velho, Mina Grande, São Bento, Passagem de 
Mariana. E, como o ouro, outras tantas riquezas minerais: o diamante proibido, o nióbio 
de Araxá, o minério de todo canto, simplesmente água, a preciosidade das pedras demais.

Enfim, da economia ao caráter do povo, do barroco à carta do início de tudo, seriam muitos 
outros os causos de merecida deferência. Tem história de Chico Rei. Antônio Francisco Lis-
boa. Os livros proibidos da Revolução, Tiradentes. Tem Doroteu, tem Marília de Dirceo e as 
cantadas liras. Cláudio Manuel. Tem rotulação de inconfidência e a nossa grata contribuição.

Assim, ao inaugurar as páginas da Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
do ano XXVII, este breve tratado curva-se em tom de reverência à tradição desse veículo 
de nobres propósitos e convida o leitor, a partir da data de hoje, a vasculhar as minas de 
Minas. Sem novas delongas, é declarado o mote — sob o respaldo de Gonzaga, Meireles, La-
tif e certo arfar. Porque ditando o resgate à própria origem, buscando os traços de cultura 
marcados pela pedra bruta, o embarque nessa viagem é hereditário e revela, por meio de 
preciosidades, uma história que cumpre, séculos a fio, o brilho de se fazer Minas Gerais.
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EnTREvisTA 
MINISTRO UbIRATAN AGUIAR

Empossado ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU) em 2001, atualmente presidindo a 
Casa, o Ministro Ubiratan Aguiar iniciou sua vida 
pública nos anos 60 — primeiramente como lí-

der estudantil, tendo sido presidente do Centro Aca-
dêmico Clóvis Bevilacqua, na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará, depois vereador pela 
cidade de Fortaleza, deputado estadual e federal pelo 
seu Estado de origem, o Ceará. Dos mais influentes, foi 
constituinte e titular de destaque da Comissão Perma-
nente de Educação da Câmara dos Deputados durante 
seis anos. Não obstante sua capacidade jurídica e seu 
conhecimento da administração pública brasileira — 
possui diversas obras técnicas publicadas —, é marcan-
te a sua poesia, também publicada em livros e CDs. A 
ele a primeira edição da Revista do Tribunal do biênio 
2009-2010 homenageia e agradece; aos leitores ofere-
ce estas preciosas informações. 

REVISTA DO TCE — Se fosse possível resumir a história da democra-
cia brasileira, o que V.Exa. diria que mudou nas cortes de contas 
desde os tempos de Ruy barbosa?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Eu poderia começar dizendo — apesar 
de parecer brincadeira, mas é a pura verdade — que deixamos de 
ser as carmelitas descalças para abrir as portas e conversar com a 
sociedade. Os tribunais de contas eram verdadeiras clausuras; havia 
na cabeça dos ministros do passado uma ideia de que se aproximar da 
clientela que lhe é jurisdicionada poderia levar à promiscuidade. Há 
uma distinção, dá rima: promiscuidade é diferente de proximidade. 
Temos o dever de ser próximos da clientela e não podemos nunca ser 
promíscuos. Esse foi um avanço.

Além disso, há outra mudança: deixamos de ser um órgão puramente 
contábil. O Tribunal de Contas entendia que efetuando a análise for-
mal das contas estava tudo resolvido. Todavia, de nada adiantavam as 
contas fecharem e os objetivos do controle não serem alcançados. A 
partir dessa constatação, instituímos as auditorias operacionais e pas-
samos a verificar se de fato os projetos foram atendidos nos seus fins. 
Por exemplo: a Administração Pública desenvolve um projeto de sane-
amento básico. Contabilmente, fecha. Analisadas as notas fiscais, tudo 
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correto. No entanto, há que se indagar se os objetivos foram alcança-
dos, se a população foi verdadeiramente assistida, se diminuiu o nú-
mero de epidemias, se a população passou a gozar de mais saúde. Em 
síntese, nós hoje verificamos o alcance de objetivos. É uma evolução, 
partimos da responsabilidade fiscal  para uma responsabilidade social.

REVISTA DO TCE — V. Exa. tem ressaltado a necessidade de com-
partilhamento das ações dos órgãos de controle. Qual a relevância 
dessa integração?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — A corrupção une agentes públicos 
aos privados, e o fisiologismo faz com que eles se identifiquem 
rapidamente. Contudo, o Estado tem dificuldade em fazer com 
que os seus órgãos de controle conversem. Nós não conversamos 
com quem faz controle específico, como o Banco Central e o 
COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Nós não 
conversamos com o Ministério Público, com o controle interno 
dos poderes. Com os tribunais de contas dos Estados, em que 
pese haver a Associação dos Tribunais de Contas — ATRICON, pou-
co nós conversamos. 

Vejam que a iniciativa privada, por exemplo, trabalha organizada, 
interligada, contando com a Centralização de Serviços de Bancos S.A. 
— SERASA, com cadastros dos maus pagadores — aquele que deve não 
compra em parte nenhuma.

Nós, órgãos de controle, não temos um cadastro por meio do qual 
possamos descobrir os maus gestores que continuam se revezando, se 
substituindo e infelicitando a nação com hábitos de corrupção.

REVISTA DO TCE — O que seriam as pontes institucionais defendi-
das em seu discurso de posse como presidente do TCU?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Quando falo em pontes institucionais, 
quero me referir ao relacionamento com o Poder Judiciário e com o Po-
der Legislativo. é imprescindível termos a ajuda do Judiciário, especial-
mente para o acesso ao sigilo bancário e fiscal dos agentes fiscalizados.

Quanto à nossa relação com o Legislativo, é importante destacar que 
nós, tribunais de contas, somos independentes. Alguns fazem confu-
são, acham que as cortes de contas são subordinadas ao Poder Legis-
lativo, mas a Constituição é muito clara. Se fôssemos subordinados, 
não poderíamos fiscalizar tal poder, haja vista que, por essa condição, 
não gozaríamos da independência e da imparcialidade necessárias 
para poder julgá-lo. O importante é que temos o dever constitucional 
de auxiliar o Legislativo em sua missão de controle. é preciso que sai-
bamos das reais necessidades dos parlamentares para que possamos 
lhes conceder as ferramentas para o exercício pleno da atividade de 

“Nós, órgãos de 
controle, não 
temos um cadastro 
por meio do qual 
possamos descobrir 
os maus gestores 
que continuam 
se revezando, 
se substituindo 
e infelicitando a 
nação com hábitos 
de corrupção.”
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fiscalização, que é própria do Legislativo. Realizaremos, portanto, 
em seu auxílio, auditorias, responderemos consultas em tese. Essa 
nossa relação tem que ser muito estreita.

REVISTA DO TCE — Por que essas pontes se apresentam frágeis, 
após duas décadas da promulgação da Constituição de 1988? Quais 
empecilhos dificultam sua construção?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Se eu dissesse que a vida nos separa, 
poderiam dizer que isso é poesia. O que ocorre é que, na vida públi-
ca, os agentes dos diferentes órgãos sentem como se tivessem um 
núcleo de poder. O jogo das vaidades humanas... O sentimento de 
ser dono da informação traz uma sensação de prestígio, de força e, 
consequentemente, faz com que não haja comunicabilidade entre as 
instituições. é preciso ter consciência de que o poder não é de cada 
um de nós, que o poder é do Estado. O Estado é muito maior que 
qualquer instituição, e toda instituição é maior que qualquer um de 
nós. Precisamos começar entendendo isso. 

Aqui, tudo o que faço é em função de uma instituição: Tribunal de 
Contas da União. E o Tribunal de Contas deve fazer tudo para que o 
Estado possa ter efetividade em sua ação e velocidade em suas de-
cisões. Não estamos aqui de favor, nós somos pagos pelo Estado para 
fazer acontecer, e acontecer em favor da sociedade.

REVISTA DO TCE — V. Exa. entende que há ostracismo dos órgãos 
públicos?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Os órgãos, muitas vezes, absorvidos 
em sua atividade-fim, ficam totalmente isolados. O Parlamento se 
concentra na atividade político-partidária, na efervescência das dis-
cussões dos temas nacionais. Nós, aqui, estamos mergulhados nos 
processos, exercitando o controle, verificando o que está acontecen-
do na execução dos programas governamentais. O Banco Central e 
o COAF examinam como está se processando a movimentação finan-
ceira, conferem se está havendo lavagem de dinheiro. Cada um está 
cuidando da sua parte. é como a sociedade atual. Acabou-se o tempo 
— não venham dizer que é saudosismo — em que as pessoas sentavam-
se na calçada com os vizinhos, as pessoas conversavam. Hoje, nós não 
conversamos nem com os nossos filhos. A vida separou as pessoas. 
Será que não está na hora de reunir? Quero reunir as instituições para 
que possamos conversar.

REVISTA DO TCE — Não obstante todas essas dificuldades, as ações 
do TCU cada vez mais frequentemente ocupam manchetes de jor-
nais de todo o País. O que explica esse fenômeno?

“(...) E o Tribunal 
de Contas deve 
fazer tudo para que 
o Estado possa ter 
efetividade em sua 
ação e velocidade 
em suas decisões. 
Não estamos 
aqui de favor, 
nós somos pagos 
pelo Estado para 
fazer acontecer, e 
acontecer em favor 
da sociedade.”
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MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Isso se explica pelo desejo que há, den-
tro de cada cidadão, de viver num país saudável, num país de justiça so-
cial, num país onde o princípio da igualdade não seja letra morta da lei. 
Não queremos um país em que poucos tenham muito e muitos tenham 
nada. Então, quando surge um órgão que começa a cuidar desses assun-
tos, a enfrentar esses problemas, ele passa a merecer a credibilidade, e 
a imprensa ecoa a notícia como consequência natural, por saber que é 
isso que a sociedade gostaria de ler, de ver na televisão; disso ela gosta-
ria de ser informada. Quando eu digo que o Tribunal de Contas, somente 
no primeiro semestre de 2007, economizou oito bilhões de reais, a socie-
dade fica escandalizada. Quando eu digo que o custo do Tribunal para a 
União está pago em trinta vezes, através do que conseguimos reaver, a 
sociedade fica também perplexa. Sei que nós possuímos limitações, que 
temos falhas, mas temos, também, uma busca incessante de procurar 
fazer o melhor. Eu procuro incendiar o quadro técnico do TCU, que é da 
melhor qualidade, para se apaixonar pela instituição. Não acredito que 
alguém faça alguma coisa e tenha êxito se não se apaixona por aquela 
causa. Isso está na vida da gente. Além disso, todo mundo aqui é concur-
sado, não existe essa história de favorecimento, de entrar pela porta do 
favor ou do nepotismo. Todos trabalham bem e trabalham juntos.

REVISTA DO TCE — Por outro lado, ocasionalmente, surgem proje-
tos de emendas constitucionais pretendendo a extinção ou o sig-
nificativo esvaziamento dos tribunais de contas. Na opinião de V. 
Exa., por que isso acontece?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Eu vejo várias vertentes: a dos contra-
riados com as decisões do Tribunal; a dos desinformados, que não conhe-
cem o nosso trabalho; e a de quem quer ser diferente. Dentro de uma 
sociedade plural, democrática, cada um tem o direito de pensar e de 
ter a sua maneira de ver, mas, sinceramente, a Corte de Contas é uma 
instituição que há 118 anos sobrevive pela genialidade e pelo talento de 
Ruy Barbosa. Eu, sinceramente, continuo filiado a Ruy Barbosa. 

REVISTA DO TCE — O modelo de estruturação dos tribunais de con-
tas, previsto na Constituição da República de 1988, não adota 
a previsão da existência de uma segunda instância, ou seja, um 
órgão revisor das decisões para cada Tribunal de Contas. Como  
V. Exa. avalia esse formato?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Eu me questiono sobre alguns pontos 
nesse sentido. Gostaria muito que a estrutura do Tribunal de Contas da 
União possuísse, em um primeiro grau, unidades regionais, talvez umas 
sete ou oito regionais — seriam o tribunal de primeiro grau. O Tribu-
nal de Contas da União, sediado em Brasília, ficaria como grau recur-
sal para as grandes auditorias e para responder às consultas em tese.

“Quando eu digo 
que o Tribunal de 
Contas, somente 
no primeiro 
semestre de 2007, 
economizou oito 
bilhões de reais, 
a sociedade fica 
escandalizada. 
Quando eu digo que 
o custo do Tribunal 
para a União está 
pago em trinta 
vezes, através do 
que conseguimos 
reaver, a sociedade 
fica também 
perplexa.”
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REVISTA DO TCE — Em face da instituição do Conselho Nacional de 
justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, ocorrida após 
a edição da EC n. 45/2004, qual a opinião de V. Exa. sobre a idéia 
de criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, pro-
posta pelo Projeto de Emenda à Constituição — PEC n. 146/2007?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Nós vivemos o momento dos modis-
mos. Criou-se o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do 
Ministério Público e, agora, propõe-se o Conselho Nacional dos Tribu-
nais de Contas. Quem faz tudo correto não tem porque se opor. Não 
faço objeção ao conselho na forma como ele está proposto, desde 
que venha para contribuir, para fiscalizar a parte administrativa. Não 
há que se questionar a decisão, o acórdão, pois no voto cada julgador 
é soberano, posiciona-se de acordo com o seu pensar, a sua formação 
técnica, a sua formação humanística. O conselho não pode ser um 
órgão revisor de votos, mas sim um órgão revisor de procedimentos. 

REVISTA DO TCE — Mas V. Exa.  acredita que é uma ideia boa?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Sinceramente, eu espero que depois 
não se crie outro conselho para fiscalizar o Conselho Nacional de Tri-
bunais de Contas, senão vamos voltar para aquela história do fiscal do 
fiscal do fiscal, em que todo mundo é desonesto até que se prove o 
contrário. As pessoas devem viver numa sociedade onde todo mundo 
é honesto até que se prove o contrário. 

REVISTA DO TCE — Há julgados do STF no sentido de que não pode 
ser oposto ao Ministério Público o sigilo bancário de investigados 
quando o objeto de perquirição são verbas públicas. No Mandado 
de Segurança n. 21.729/DF, esse foi o entendimento adotado pelo 
Supremo, rejeitando a demanda do banco do brasil, que, no caso, 
como instituição financeira executora de política creditícia do go-
verno, se negava a fornecer ao MP informações sobre os benefici-
ários de empréstimos subsidiados pelo erário federal. já diante da 
atuação do TCU, o Supremo Tribunal Federal, em decisão datada 
de dezembro de 20071, manifestou-se pela impossibilidade da que-
bra de sigilo pela Corte de Contas sem a autorização do judiciário. 
Esse entendimento foi reiterado em medida cautelar posterior, no 
Mandado de Segurança n. 27.091-8/DF. Uma vez que MP e TCU 
exercem papel de controle, fiscalizam a aplicação de verbas públi-
cas, a Corte de Contas deve procurar conseguir a quebra direta?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Há um projeto de emenda à Cons-
tituição que tramita no Congresso Nacional, de autoria do Senador 
Antônio Carlos Valadares, concedendo a nós o acesso direto aos da-
dos dos fiscalizados. Isso é o que queremos e necessitamos, pois o 
1 STF. MS 22.801/DF. Rel. Mininistro Menezes Direito. 17/12/2007.

“Quem faz tudo 
correto não tem 
porque se opor.  
Não faço objeção ao 
conselho na forma 
como ele está 
proposto, desde 
que venha para 
contribuir, para 
fiscalizar a parte 
administrativa.”
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Estado não pode criar entraves para a sua própria ação. Nós também 
estamos pleiteando a autoexecutoriedade das nossas decisões. Não 
adianta decidirmos aqui, depois de infindáveis recursos que alon-
gam o processo e, posteriormente, ainda termos que encaminhar à 
Advocacia-Geral da União para que esta acione o Poder Judiciário 
no sentido de reaver o que foi desviado. Portanto, vou lutar com 
todas as minhas forças para ver aprovado tal projeto de emenda 
constitucional. 

REVISTA DO TCE — O governo federal tem realizado pressão no sentido 
de relativizar a regra do sigilo bancário e fiscal. Juristas de todo o País 
criticam as iniciativas nesse sentido, como a recente LC n. 105/2001, 
que tem sido objeto de incisivos questionamentos. Com a experiência 
de ter sido constituinte, como V. Exa. enxerga a constitucionalidade 
dessa tendência de limitação do direito individual ao sigilo?

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Interessante... O artigo 5º da Consti-
tuição trata das garantias individuais, consideradas cláusulas pétreas. 
Quando se quer proteger o cidadão e punir o bandido, muitas vozes se 
levantam contra a medida, evocando tal artigo. No entanto, quando 
é para buscar do aposentado — que tinha nas mãos o direito adquirido 
e um ato juridicamente perfeito, que é a aposentadoria — a sua con-
tribuição para a previdência, isso não é violação à segurança jurídica, 
às garantias individuais. Dois pesos e duas medidas. Então, precisa-
mos ser mais verdadeiros nos nossos posicionamentos. Entendo que 
o cidadão honesto tem a maior tranquilidade, não tem o que recear. 
Em contrapartida, quem pratica irregularidades, quem escamoteia 
a verdade no seu imposto de renda, quem esconde o patrimônio em 
nome de terceiros, esses sim têm razões para reclamar da quebra de 
sigilo. Ou a sociedade brasileira ganha em cidadania, ou ela se afunda 
na corrupção e no desperdício.

REVISTA DO TCE — Para finalizar, tendo em vista que V. Exa.  é 
especialista na área de educação, com diversas obras publicadas 
sobre o tema, gostaríamos de saber qual a sua visão sobre o futuro 
da educação brasileira. Estamos no caminho certo? 

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Quero começar com a saudade de 
vários amigos que já não estão nesse plano. João Calmon lutou 
para colocar na Constituição que a União, os Estados e os Muni-
cípios teriam que aplicar no mínimo 18% e 25%, respectivamente, 
em educação. De qualquer forma, observo que um país que se res-
peita não precisaria colocar uma norma constitucional sobre esse 
assunto. Isso é imperativo de consciência. Além disso, apesar de 
constar na norma a expressão no mínimo, parece que se escreveu 
no máximo, porque os gestores, na sua grande maioria, procuram 

“Nós também 
estamos 
pleiteando a 
autoexecutoriedade 
das nossas 
decisões. Não 
adianta decidirmos 
aqui, depois de 
infindáveis recursos 
que alongam 
o processo e, 
posteriormente, 
ainda termos que 
encaminhar à 
Advocacia-Geral 
da União para 
que esta acione o 
Poder judiciário no 
sentido de reaver o 
que foi desviado.”
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cumprir aquele percentual mínimo como se fosse o máximo. 

Lembro ainda Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, 
Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, para citar alguns que lutaram a 
vida toda pela educação.

Para falar de educação, devo antes questionar: qual é a nossa forma-
ção? Aprendi na faculdade de Direito que uma nação se organiza com o 
conjunto de pessoas com os mesmos ideais, com os mesmos projetos e 
que o embrião de tudo isso é a família. Como vai nossa família? Ela está 
agregada ou desagregada? Quais são os nossos sonhos, nossas propostas? 

Temos que investir fortemente em educação, fazendo com que a es-
cola, seja pública ou privada, acolha a criança em dois turnos — um 
para ensinar e outro para formar. A criança deve se encher de ética, 
de moral, de família, de pátria. 

A escola pública deve ser mantida com recursos públicos, deve ter 
condições de pagar ao magistério não o salário da vergonha, mas 
o salário que dê dignidade a quem prepara gerações. A escola par-
ticular também deve formar, mas esta mantida com os recursos 
dos que podem pagar. Se não fizermos isso, estamos praticando 
injustiça. A injustiça é forte demais quando os que são abastados 
frequentam escolas particulares de primeiro e segundo grau (por-
que a educação básica pública vive uma situação de penúria) e, 
quando chegam ao terceiro grau, ocupam todas as vagas de univer-
sidades públicas de qualidade. Assim, os ricos estudam de graça nas 
universidades custeadas com o dinheiro de toda a sociedade. Esse 
sistema é exclusivamente perverso. Entendo que temos avançado 
no campo da educação, temos muitas conquistas, mas esse sistema 
há que acabar.

REVISTA DO TCE — Aproveitando o ensejo, V. Exa. gostaria de fazer 
mais alguma consideração? 

MINISTRO UbIRATAN AGUIAR — Estou falando a um Tribunal de Con-
tas do Estado e, falando a um, quero falar a todos. Todos temos que 
olhar para dentro de nós. é o Tribunal de Contas da União, são os 
tribunais de contas dos Estados, são os tribunais de contas dos Mu-
nicípios. Temos que ser modelo, temos que ser exemplo. O médico, 
com sua veste branca, às vezes, sai salpicado de sangue da cirurgia. 
Um mecânico recebe em sua roupa um pingo de óleo que cai e man-
cha o uniforme. Nós, dos tribunais de contas, temos que fazer todo 
o possível para que nenhuma mancha fique na toga que usamos. Isso 
é fundamental, isso é que nos dará força, credibilidade, e, principal-
mente, o respeito da sociedade.

“A escola pública 
deve ser mantida 
com recursos 
públicos, deve ter 
condições de pagar 
ao magistério não o 
salário da vergonha, 
mas o salário que 
dê dignidade a 
quem prepara 
gerações.”
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NOTICIÁRIO

No dia 12 de fevereiro, o Conselheiro 
Wanderley Ávila tomou posse como Presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, em sucessão ao Conselheiro 
Elmo Braz Soares. Foram empossados ainda 
o Vice-Presidente, Conselheiro Antônio Car-
los Andrada, e a Corregedora, Conselheira 
Adriene Andrade. A nova composição terá 
mandato de um ano, prorrogável por mais 
12 meses.

O Governador do Estado, Aécio Neves, 
participou da sessão solene de posse e, em 
seu discurso, enfatizou o papel extrema-
mente relevante que os tribunais de contas 
devem desempenhar hoje, em nosso País e 
em nosso Estado, como instituição respon-

sável pela auditoria de gestão, controle e 
fiscalização da administração pública. 

Demais autoridades prestigiaram a ceri-
mônia, entre elas o Vice-Governador Antô-
nio Augusto Junho Anastasia, o Presidente 
da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, o Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Sérgio Resende, o 
Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Tor-
res Marques, o Senador Eduardo Azeredo, o 
Deputado Federal Rafael Guerra, o Prefeito 
de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o repre-
sentante da Câmara Municipal de BH, Verea-
dor Silvinho Resende, e o Presidente da Asso-
ciação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil, Conselheiro Victor Faccioni.

 O Presidente eleito, Conselheiro Wan-
derley Ávila, ressaltou que a nova gestão 
buscará dar um salto de qualidade nas 
ações de controle externo e na redução de 
tempo de resposta aos gestores públicos 

TCEMG tem nova 
presidência

GOVERNADOR AéCIO NEVES, PRESIDENTE DO  
TCE WANDERLEy ÁVILA E VICE-GOVERNADOR  
ANTôNIO AUGUSTO ANASTASIA

ASSCOM TCEMG
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e à sociedade. Para tanto, tem como ob-
jetivos capacitar ainda mais o corpo téc-
nico, diminuir o tempo da apreciação dos 
processos, enfatizar as ações orientativas 
e intensificar o relacionamento com os en-
tes jurisdicionados e com toda a socieda-

de, estimulando, assim, o controle social.  
Além disso, terá também como meta o au-

mento do uso da tecnologia de informação, 
o aperfeiçoamento do sistema de comunica-
ção interno e externo e a implementação de 
uma nova estrutura organizacional.

VICE-PRESIDENTE, 
PRESIDENTE E 

CORREGEDORA

 Wanderley Ávila é bacharel em Di-
reito pela Unimontes e em Letras pela 
PUC Minas. Iniciou sua carreira políti-
ca como prefeito municipal de Pirapora, 
em 1983, e foi eleito deputado estadu-
al para a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais por quatro legislaturas sucessivas 
(1991/2004). Ávila assumiu o cargo de con-
selheiro do TCEMG em setembro de 2004.

O Vice-Presidente Antônio Carlos Andra-
da é especialista em Direito Público pela 
PUC-MG e em Controle da Administração 
Pública pela Universidade Gama Filho. Pro-
fessor universitário, o conselheiro 
também é mestrando em Direito e 
Instituições Políticas. Foi vereador 
do Município de Barbacena e o pre-
feito eleito (1993/1996) mais jovem 
da história da cidade. Assessor espe-

cial do governador do Estado (1997/1998) 
e deputado estadual por duas legislaturas 
(1999/2006), Andrada tomou posse como 
conselheiro do TCE em fevereiro de 2006.

Primeira mulher a assumir o cargo de con-
selheira na Corte mineira, em novembro de 
2006, a nova Corregedora Adriene Andrade 
é bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito Milton Campos. Foi também a pri-
meira prefeita eleita do Município de Três 
Pontas (2001/2004) e a primeira mulher a 
presidir a Associação Mineira de Municípios 
— AMM, a qual dirigiu por dois mandatos.

OS EMPOSSADOS
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Após brilhante carreira, dedicada principalmente ao contro-
le externo, Flávio Régis Xavier de Moura e Castro aposentou-
se no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais. O Diário Oficial do Estado publicou sua aposentado-
ria no dia 27 de janeiro.

Nomeado pelo Governador Newton Cardoso, Moura e Cas-
tro tomou posse como conselheiro do TCEMG em maio de 
1988. Foi vice-presidente em 1993 e presidente da Corte 
de Contas no biênio 1995/1996. No exercício da presidên-
cia, o conselheiro criou a Escola de Contas e Capacitação 
Professor Pedro Aleixo e o Espaço Cultural do TCE, inaugu-
rou a nova sede do órgão, instituiu o Colar do Mérito da 
Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim e realizou 
o 18º Congresso Brasileiro de Tribunais de Contas do Brasil. 

De outubro de 1997 a novembro de 2001, Moura e Castro 
assumiu a presidência da Associação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil — ATRICON. Dinâmico e atuante, o 
conselheiro foi também, por quase dois anos, presidente da 
ASUR — Asociación de Entidades Oficiales de Control Público 
del Mercosur (ASUL — Associação de Entidades Oficiais de 
Controle Público do Mercosul).

Moura e Castro aposenta-se 
como conselheiro do TCE

CONSELHEIRO MOURA E CASTRO, MAIS DE  
20 ANOS DE DEDICAçãO AO TCEMG

Tribunal busca experiências de sucesso
As servidoras do TCEMG Maria Tereza Valadares 

Costa e Clarice Costa Calixto foram a Brasília en-
trevistar, para esta primeira edição, o Presidente 
do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan 
Aguiar (ver entrevista p. 15-21). A visita, realizada 
em fevereiro, teve também o intuito de aumentar 

PRESIDENTE DO TCU RECEBE SERVIDORAS DO TRIBUNAL  
DE CONTAS DE MINAS 

a integração entre os órgãos de controle e de bus-
car novos elementos que pudessem aperfeiçoar o 
trabalho realizado na Revista do TCE. As servidoras 
conheceram as instalações do TCU, em especial a 
Editora, setor responsável pela editoração de to-
das as publicações daquela Corte de Contas.

Buscando ainda aprimorar a atividade do Tri-
bunal de Contas mineiro, a técnica Clarice Calixto 
visitou o Superior Tribunal de Justiça e o Supre-
mo Tribunal Federal. As informações recolhidas 
serviram de base para a elaboração do projeto 
da Comissão de Jurisprudência e Súmula, que 
institui informativos técnicos com os principais 
julgamentos do TCEMG. Previstas para maio, as 
publicações serão distribuídas quinzenalmente 
para os servidores do Tribunal e disponibilizadas 
no site <www.tce.mg.gov.br>, visando fomentar o 
debate e dar maior transparência ao exercício do 
controle externo.
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Editais de concursos públicos  
e seus elementos padrões 

diante dos princípios constitucionais

Maria Cecília Mendes borges

Procuradora do Ministério Público junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais.  
Mestre em Direito Administrativo pela Universidade 
Federal de Minas Gerais.

1 Introdução

é inegável que a prestação de serviços, por parte do Estado, não tem atendido, de 
forma satisfatória, aos princípios da administração pública, em especial, ao da efici-
ência, sendo uma de suas causas o despreparo dos agentes públicos, que se encontram 
de certa forma viciados, desde a origem, pela inadequação ao meio de seleção para 
composição dos quadros. A qualidade do pessoal que integra a administração pública 
é fundamental para seu êxito, sendo de extrema importância sua seleção, assim como 
sua preparação e aperfeiçoamento (CUESTA, 2002, p. 291).

A Administração Pública pode-se utilizar de vários instrumentos democráticos, que têm 
como fundamento os princípios, dentre os quais se inclui a realização de concurso pú-
blico. Nesse caso, com o objetivo de selecionar o candidato que mais se enquadre nas 
exigências da função pública a ser preenchida.

Neste trabalho, utilizou-se a expressão funções públicas em sentido amplo, referindo-
se às atribuições dos agentes públicos, noção utilizada como gênero.

A história do acesso às funções públicas no Brasil tem sido farta de nepotismo, favori-
tismos, apadrinhamentos e demais formas de desvirtuamento em seu preenchimento 
— privilegiando o Estado patrimonialista, que, segundo Raymundo Faoro (1976, p. 20), 
prende os servidores numa rede patriarcal, na qual eles representam a extensão da casa 
do soberano —, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, que tem como uma 
de suas mais efetivas ferramentas o concurso público. O problema, entretanto, diante 
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do contexto histórico, é antes de tudo político e cultural — conforme já pontuado por 

Florivaldo Dutra de Araújo (2005, p. 2) —, cabendo, assim, a todos a tarefa de solucio-

ná-lo, e aos órgãos de controle, a de exercê-lo com base na juridicidade dos atos.

é de extrema relevância, em especial dos editais de concursos públicos, seu controle, 

que, todavia, sobretudo o externo, não se pode consubstanciar em entrave à ação ad-

ministrativa, sob pena de emperrar a máquina estatal, devendo se traduzir na concre-

tização vitalizante dos princípios (FREITAS, 1997, p. 163). Na prática administrativa, 

os benefícios efetivos do concurso público estão muito aquém das suas possibilidades, 

conforme se pode observar por situações concretas analisadas, especialmente em edi-

tais de concursos e em precedentes jurisprudenciais, enquanto que a plena e efetiva 

aplicação dos princípios constitucionais, na modulação do concurso público, acarretará 

o alcance de seus fins, sendo o meio de seleção que melhor atende aos referidos ditames 

para os objetivos da administração pública, candidatos e sociedade e para a atividade 

pública. Sem sua observância, os certames servirão como instrumento de apropriação 

dos espaços públicos e de manipulação.

Defende-se a objetivação dos concursos públicos, em suas várias etapas, constantes de 

seus editais, o que garante a efetivação dos princípios constitucionais e administrativos 

e o seu controle.

O amplo e democrático acesso às funções públicas, conforme consta da Constituição 

Federal, é uma oportunidade para que os rumos do Estado e do País possam adquirir 

novos contornos, desde que vá se formando, já nos processos de seleção, uma nova 

geração de agentes públicos dotados de visão histórica, de sentido de povo e nação, e 

compromissados com a realização de um projeto nacional de independência econômica 

e reinserção no cenário internacional, sendo fundamental, diante deste objetivo, a ela-

boração de editais de concursos públicos fundados na moralidade, na impessoalidade, 

na razoabilidade.

2 Elementos padrões em editais de concursos públicos

O edital é uma peça escrita que tem por finalidade a divulgação de informações acerca 

de determinado fato jurídico, segundo o conceito dominante na doutrina. Em editais de 

concursos públicos, devem ser previstas as regras relativas à competição, observados, 

sempre, os ditames constitucionais. 
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Assim, a corriqueira afirmação de que o edital é a lei do concurso, muitas vezes 
confeccionado ao livre arbítrio do administrador público, tem conduzido a — ou pelo 
menos facilitado — fraudes, desvios e manipulações de resultados, haja vista que o 
procedimento direcionado vicia o resultado final do concurso. Assim, a discricionariedade 
na elaboração do edital é limitada pela Constituição e pela lei. Nas palavras de Eduardo 
García de Enterría (1974, p. 48), a Administração não pode, em nome de suas faculdades 
discricionárias, violar princípios constitucionalmente consagrados. 

O edital é a peça mais importante do certame, na medida em que fixa, a priori, as 
regras a que se submeterão tanto candidatos quanto administração pública. Embora se 
possa considerá-lo a lei do concurso, essa normatização deve obediência aos princípios 
constitucionais, às normas administrativas, especialmente a razoabilidade, bem como 
às especificidades do concurso e da função pública que se pretende preencher, o que 
nem sempre se tem verificado na prática administrativa.

A Constituição não prevê um princípio do concurso público. Há, sim, princípios explícitos 
e implícitos na Constituição Federal de 1988 — CF/88, relativos ao procedimento do 
concurso público, bem como o princípio da ampla acessibilidade às funções públicas, 
inserto no inc. I do art. 37 da CF/88. Logo, concurso público não é princípio, mas 
procedimento obrigatório para todos os entes e órgãos de quaisquer esferas da 
Federação brasileira. Dessa forma, não se pode admitir que cada concurso público 
tenha regramento próprio, ou seja, a edição de seus editais, ainda que decorrente de 
faculdade discricionária, não se pode dar à livre vontade do administrador público. 
Há um arcabouço principiológico do concurso público, a moldura dentro da qual o 
procedimento deve se realizar em todos os entes federativos do Estado brasileiro, 
consubstanciado nos princípios da legalidade ou, avançando, da juridicidade — a lei 
fornece os parâmetros para aferição da legalidade, enquanto a Constituição anuncia os 
princípios da administração pública que consubstanciam os parâmetros de aferição da 
juridicidade (MORAES, 2004b, p. 16) —, da ampla acessibilidade às funções públicas, 
da impessoalidade — corolário do princípio da isonomia —, da eficiência, da moralidade 
administrativa, da publicidade, da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade. 
São também princípios do processo administrativo e, portanto, aplicáveis ao concurso 
público, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos 
a ela inerentes, na forma dos incs. LIV e LV do art. 5º da CF/88. Esses são, assim, 
os fundamentos principiológicos que legitimam a exigência do concurso público para 
ingresso de pessoal nos quadros da administração pública dos entes da Federação.
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Assim, os editais de concursos públicos devem trazer como previsão, além da legislação 

aplicável, a nomenclatura e o quantitativo das funções oferecidas, descrição sumária 

das atividades, seu regime jurídico, remuneração inicial e, quando houver, jornada 

de trabalho, local, data e horário para realização das inscrições, em prazo razoável, 

e documentação necessária — esta, quando não for o caso de inscrição exclusiva pela 

internet, caso em que se difere sua apresentação para momento posterior —, requisitos 

para provimento nas funções, que devem ser expostos detalhadamente e guardar 

relação com as atribuições das funções a serem preenchidas, bem como a época de 

sua comprovação. Se é certo que o acesso às funções públicas requer o atendimento de 

requisitos pré-determinados, não menos válida é a assertiva de que tais requisitos devem 

ser compatíveis com o próprio exercício e natureza da função, sob pena de configuração 

de seu caráter discriminatório, preceito que direciona a conduta tanto do administrador 

público quanto do legislador, em obediência ao princípio da razoabilidade e ao objetivo 

fundamental da república prescrito no art. 3° da CF/88 de não discriminação.

Devem também ser previstas no edital regras básicas relativas aos conhecimentos 

exigidos e programas das disciplinas para cada função, tipo de concurso, se de provas e 

títulos ou somente um tipo, especificando-as de acordo com a natureza e complexidade 

da função pública a ser preenchida, na forma do art. 37, II, da CF/88, critérios para 

avaliação das provas, detalhando-se a pontuação atribuível a cada uma delas e se 

classificatórias ou eliminatórias, apresentando-se gabaritos em suas fases, incluídos os 

títulos — que devem ser detalhados, bem como sua pontuação, mínima e máxima, e 

correlacionados ao exercício da função —, a pontuação mínima para classificação ou o 

limite de candidatos habilitados à etapa seguinte, critérios de desempate, que devem ser 

objetivos, prazo de validade do certame e possibilidade ou não de sua prorrogação.

No que diz respeito ao prazo de validade do concurso público, o art. 37, III, da CF/88, 

dispõe que o prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período. Quanto à suposta competência discricionária para fixação do 

prazo de validade do certame, importa destacar o posicionamento do Professor Luciano 

Ferraz (2005, p. 250), para quem o concurso deve ter validade de prazo suficiente para 

justificar a realização do certame, devendo haver congruência entre o prazo necessário 

à realização de novo concurso e seu antecedente.

As provas em concursos públicos podem se consubstanciar em provas escritas, provas 

orais, prova prática, prova de capacidade física, prova de títulos, entrevista e avaliação 
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psicológica ou exame psicotécnico, no intuito de se aferir a capacidade intelectual, 

física ou psíquica dos candidatos. Dentre estas, ainda há variações, podendo, nas provas 

orais, se aplicar prova de línguas estrangeiras, podendo-se exigir a apresentação de 

monografia especializada e sua defesa oral, como para o preenchimento de funções 

de magistério. Diante dos sabidos limites das provas, no tocante ao grau de eficácia 

para aferição da habilidade, ressai a importância de se conjugarem vários tipos em um 

mesmo certame.

A fase de títulos se consubstancia em fase própria, devendo ser posterior às provas 

escritas, com fincas à verificação do currículo do candidato e suas qualificações 

adquiridas anteriormente ao concurso, mais especificamente, até a publicação do edital 

do certame, em homenagem à boa-fé. Enquanto o critério de prova tem por objetivo a 

comprovação direta e imediata da capacidade intelectual ou física do candidato, sempre 

de acordo com critérios previamente definidos, os títulos visam à comprovação das 

virtudes por meio da avaliação de sua experiência anterior (JUSTEN FILHO, 2005, p. 590). 

A exigência de apresentação dos títulos previamente inverte a ordem do concurso e suas 

fases, além de ferir a economicidade, a proporcionalidade, a eficiência e a finalidade 

e, ademais, apresenta o perigo de direcionamento do resultado. Podem ser objeto de 

avaliação, na fase de títulos, produções científicas e culturais de autoria individual, 

em periódico impresso ou na internet, como artigos e livros editados, cursos, diplomas 

de graduação, de pós-graduação lato sensu, de mestrado e doutorado, exercício do 

magistério na graduação e na pós-graduação, e de função na área específica para a 

qual se disputa a função, sendo de se preverem os períodos mínimo e máximo que 

serão considerados para que seja válida a pontuação, aprovações em concursos 

públicos pertinentes à função a ser preenchida, participação como membro de banca 

examinadora, bem como o que não será considerado como título e todos os demais 

necessários à objetivação dessa fase do certame.

O Supremo Tribunal Federal — STF entendeu pela violação ao princípio da isonomia a 

norma editalícia que previu pontuação diferenciada, na fase de títulos, para servidores 

não estáveis, no concurso para o Tribunal de Justiça do Maranhão, na ADI 3.443 

(08/09/05), relatada pelo Ministro Carlos Velloso, o que feria também os princípios 

da impessoalidade e da moralidade. Por expressa disposição do art. 19, § 1°, do ADCT 

— Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, admite-se o cômputo do tempo 

de serviço público como títulos dos servidores considerados estáveis pelo caput do 
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dispositivo, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação. Celso Antônio 

entende que o servidor não pode auferir vantagem pelo fato de já ter sido beneficiário 

da situação irregular de ocupar funções públicas sem concurso público, descabendo 

atribuir-lhe pontos na classificação com base nesta situação anômala, que o privilegiou 

indevidamente, mas observa que há uma situação anormal prevista pelo art. 19, § 1°, 

do ADCT (MELLO, 1990, p. 46).

Via de regra, as funções subalternas, que geralmente implicam atribuições materiais, não 

se coadunam com a realização da prova de títulos em razão do princípio da razoabilidade 

(FERRAZ, 2006, p. 133). É de se verificar também se existe proporcionalidade entre os 

valores que foram atribuídos aos títulos, como no caso em que o edital equiparava, 

para efeito de titulação, nove meses de serviço público ao título de doutorado, oito 

meses ao título de mestrado e assim sucessivamente, chegando-se ao resultado — em 

se aplicando as regras do edital — de o candidato que possuía pós-graduação, mestrado 

e doutorado cumulativamente alcançar o patamar máximo de pontuação, equiparando-

se, absurdamente, ao candidato que trabalhou na atividade pública por vinte meses 

(FERRAz, 2006, p. 136).

Seja qual for o método de avaliação, ele deve ser objetivo, padronizado e vinculado à 

natureza das funções a serem exercidas. A objetividade na seleção é decorrência dos 

princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como da eficiência e da moralidade.

é também imprescindível que os conhecimentos e habilidades exigidos sejam compatíveis 

com a função pública a ser exercida, devendo seu conteúdo ser adequado à aferição 

da capacitação do candidato às atribuições, limitando o princípio da razoabilidade a 

discricionariedade do examinador. Em provas escritas e orais, é condição sine qua non 

que haja a delimitação do programa e, especificamente nestas últimas, dos pontos a 

serem sorteados — o que deve ocorrer também em prazo razoável antes da realização 

das provas —, pois a nenhum ser humano é dado o conhecimento global e completo de 

todas as nuances de determinada ciência, especialmente da Ciência Jurídica, diante 

da inflação legislativa e da diversidade de posicionamentos interpretativos a respeito. 

O que se exige, isso sim, compatível com a razoabilidade, é a demonstração, pelo 

candidato, de capacidade de ordenação e organização de idéias, raciocínio lógico e de 

se valer dos conhecimentos acumulados para a resolução dos variados desafios surgidos 

no exercício da função pública. Da mesma forma, em caso de provas práticas e físicas, 

é necessária uma descrição de suas exigências, com critérios objetivos, bem como ser 
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realizadas de acordo com a natureza e complexidade da função a ser preenchida, sendo 

importantes na medida em que visam à aferição das habilidades práticas ou físicas do 

candidato à função pública.

Todas as provas do concurso, tanto as escritas como as orais, de títulos, bem como as 

fases relativas às entrevistas e avaliações psicológicas ou exames psicotécnicos, de 

saúde e sindicância de vida pregressa, quando existentes, devem ser objetivadas, para 

que não sejam utilizadas como meios indiretos de reprovação de candidatos, deven-

do, no caso das avaliações psicológicas, os critérios ser previamente estabelecidos em 

edital, bem como haver previsão legal, conforme entendimento sumulado pelo STF, no 

Enunciado 686.

O curso de formação se destina à formação do candidato, com apresentação de cursos, 

realização de provas, com a finalidade de inserção prévia do concursando nas atividades 

próprias da função a ser exercida, devendo ser condizente com as atribuições da função 

pública a ser preenchida. Segundo Cuesta (2002, p. 294), trata-se de curso seletivo para 

completar a formação dos selecionados, um período de prática administrativa. Deve ser 

objetivo e, defende-se, seja feito após a posse, como política de pessoal, a fim de que 

o recurso possa gozar de mais efetividade e operatividade, observando os princípios da 

administração pública. Assim, sua colocação como fase do concurso público acarreta 

um desvirtuamento de sua função, além do que as circunstâncias aferíveis pelo curso 

podem ser avaliadas nos procedimentos de avaliação de desempenho.

Quanto às provas, pode ser divulgado um edital específico quanto aos horários e locais, 

com um prazo de antecedência razoável, vedando-se hipótese de segunda chamada 

para sua realização, sob pena de quebra do princípio da isonomia, eliminando-se au-

tomaticamente o candidato que deixar de comparecer a quaisquer das provas, bem 

como o que proceder na tentativa de qualquer fraude, tais como falta de identificação 

pessoal quando do ingresso na fase do concurso, comunicação com outro candidato ou 

descortesia com este ou com os membros das comissões organizadora e executora do 

concurso. Deve constar expressamente do edital a vedação ao candidato de se identifi-

car nas provas, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade.

Também se devem prever prazos para vista das etapas e das próprias provas do concur-

so e para recursos, bem como regras quanto à comunicação das publicações, todos tam-

bém pela internet, o que atende aos princípios da ampla acessibilidade — garantindo um 
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melhor e mais facilitado acesso dos candidatos aos mesmos —, da economicidade, bem 

como à segurança, pois, na era tecnológica em que se vive, não é razoável que ainda 

se relute e se dispense referida ferramenta. Merece destaque a decisão do CNJ — Con-

selho Nacional de Justiça no PCA 198 (j. 29/08/06), relatado pelo Conselheiro Eduardo 

Lorenzoni, relativo ao VII Concurso para Juiz de Direito do Estado do Amapá, em que o 

resultado das provas foi publicado em um sábado e a previsão do prazo recursal era de 

24 horas, ou seja, deveria ser protocolado no domingo, o que foi considerado ofensivo 

à razoabilidade administrativa. Ademais, o prazo entre a primeira prova e o encerra-

mento do concurso foi de aproximadamente dois meses, o que, concluiu o conselheiro, 

só seria possível restringindo-se as possibilidades de questionamentos, materializadas 

na inviabilidade de interposição de recursos, o que violou o direito dos candidatos aos 

recursos. Por outro lado, devem ser coibidos recursos protelatórios, que feririam os 

direitos dos demais candidatos ao regular andamento do certame e os princípios cons-

titucionais da eficiência, da moralidade e da proporcionalidade.

São também regras necessárias a previsão de forma facilitada de pagamento do valor 

relativo à inscrição, em valor compatível com o serviço a ser prestado e limitado aos 

custos totais, no qual já devem estar incluídos os atos relativos ao certame, como in-

terposição de recursos e vista de provas, bem como a regulamentação de devolução e 

de isenção e cronograma básico de execução do concurso e de suas fases, com previsão, 

inclusive, de data provável para sua homologação.

As bancas examinadoras e comissões de concurso — corpos colegiados responsáveis pela 

execução ou julgamento das fases do concurso público — possuem grande importância 

nos certames, em especial sua composição, na medida em que a eficiência do concurso 

se relaciona também à condução do processo seletivo, devendo atender aos princípios 

da publicidade, moralidade e impessoalidade.

O edital deve trazer claras as regras do concurso, bem como sua abrangência e forma, 

sob pena de violação do princípio da transparência e, reflexamente, da ampla acessibi-

lidade às funções públicas, por limitar a inteligibilidade das regras do certame. Neste 

ato, a Administração deve fornecer os critérios objetivos e suficientes, com fincas à 

seleção dos melhores candidatos. 

A margem de discricionariedade, na elaboração do edital, pode se verificar, exemplifi-

cativamente, quanto ao local de realização das provas, que, contudo, não pode ser de 
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difícil acesso, em havendo outros; quanto à duração das provas, que deve ser compa-

tível com o tipo e quantidade de provas; à quantidade de questões, que se não podem 

transformar em teste de resistência às avessas; e à formulação das questões, vinculada 

ao programa de disciplinas previamente divulgado. 

Quanto ao prazo para impugnação do edital, deve ocorrer a partir do momento de sua 

publicação, ou seja, desde que se apresentem as regras, acessíveis a todos os interes-

sados. Discordamos de João Batista Gomes Moreira (2005, p. 134), quando defende 

que a prévia impugnação não é obrigatória, porque, segundo ele, apta a criar clima 

psicológico de litigiosidade, desfavorável ao candidato. As regras editalícias são, desde 

logo, acessíveis a todos, o que impõe o controle prévio do edital, salvo no caso em que 

a lesão ao direito individual se der a posteriori. Assim, deve-se, gradativamente, cons-

truir a obrigatoriedade do controle prévio do edital, nos casos cabíveis, o que implicará 

mudança cultural, estimulando a cidadania e regrando-se o exercício do direito de ação 

para quando haja não apenas interesse individual contrariado.

O melhor e mais completo instrumento de controle, no que é pertinente aos concursos 

públicos para seleção de agentes, é o edital do concurso, em que todas as suas dispo-

sições, regras, exigências e fases devem atender plenamente e de modo integrado à 

impessoalidade, isonomia, eficiência, publicidade, moralidade e razoabilidade. Em ha-

vendo um edital de concurso público com estas características, estar-se-á dando cum-

primento ao fim do concurso, que é a melhor e justa seleção, e evitar-se-ão milhares 

de ações que abusam da instituição e a banalizam.

3 Exigências abusivas em editais de concursos públicos

Apontaram-se os elementos padrões em editais de concursos públicos diante dos princí-

pios constitucionais. No presente tópico, também com fundamento no arcabouço prin-

cipiológico delineado, far-se-á uma abordagem acerca das exigências abusivas em edi-

tais de concursos, que fere aludido aparato, contrariando toda a finalidade do concurso 

público. Referida abordagem será feita com base em editais de concursos públicos 

analisados, bem como em precedentes jurisprudenciais.

De início, cumpre registrar que, antes mesmo da divulgação do edital, já é possível que 

haja o controle interno do concurso público, em sua etapa interna, como a verificação 

de cumprimento do sigilo necessário quanto a algumas informações, para que se não 
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tornem privilegiadas para alguns e prejudiquem a isonomia necessária nos certames.

Já na etapa externa do concurso, seu edital não deve conter exigências abusivas que 

limitam o acesso e, consequentemente, violam os princípios constitucionais.

Claro é que o acesso às funções públicas requer o atendimento de determinados requi-

sitos e exigências, desde que observados os princípios administrativos.

A primeira observação importante é que somente a lei, em sentido estrito, pode fixar 

requisitos e condições restritivas ao acesso às funções públicas, o que é vedado ao edi-

tal e à resolução editada para o concurso, conforme art. 37, I e II, da CF/88. O STF já 

se manifestou nesse sentido, conforme AGRAG 18.2487/PR (DJ 07/02/97), de relatoria 

do Ministro Carlos Velloso, sendo que cada ente da Federação detém competência le-

gislativa para regular a matéria, em estrita observância aos princípios e mandamentos 

da Carta Federal (FERRAz, 2005, p. 249). O Superior Tribunal de Justiça — STJ também 

tem precedente nesse sentido, conforme RMS 20.637 (j. 23/02/06), de relatoria da 

Ministra Laurita Vaz.

Ainda que constante de lei, a exigência do edital deve obediência à Lei Maior, aos prin-

cípios e aos objetivos e finalidade da instituição do concurso público. O STF decidiu, 

por seu Tribunal Pleno, que embora a Constituição admita o condicionamento do acesso 

aos cargos públicos a requisitos estabelecidos em lei, esta não o pode subordinar a 

pressupostos que façam inócuas as inspirações do sistema de concurso público, que são 

um corolário do princípio fundamental da isonomia, RE 194.657 (DJ 14/12/01), relata-

do pelo Ministro Sepúlveda Pertence. Segundo Adilson Dallari (1992, p. 32), sabendo-se 

que todos os brasileiros gozam de acessibilidade aos cargos públicos, cumpre examinar 

quais requisitos podem ser estabelecidos em lei, diante do dispositivo constitucional, 

previsto pelo caput do art. 5º, que iguala a todos perante a lei, sem distinção de qual-

quer natureza, bem como da vedação constitucional a restrições estabelecidas por 

discriminação, em razão do sexo, idade, cor ou estado civil como critério de admissão. 

A igualdade é o núcleo do sistema constitucional, proibindo-se diferenciações de trata-

mento e categorias subjetivas.

As normas editalícias relativas à habilitação não podem conter exigências excessivas 

para provimento das funções, tais como escolaridade, limites de idade e altura, sexo, 

cor e estado civil, salvo em casos em que a natureza do cargo o exigir, conforme prevê 
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o § 3° do art. 39 da CF/88, com expressa remissão ao inc. XXX do art. 7°, devendo, 

portanto, guardar conexão com a complexidade da função pública a ser provida, bem 

como com os demais princípios e preceitos constitucionais.

O STF já decidiu que o legislador pode, observado o princípio da razoabilidade, esta-

belecer requisitos de escolaridade mínima para a investidura em funções públicas, não 

ofendendo o princípio da isonomia a exigência — para provimento de funções de auditor, 

escrivão e fiscal — de que os candidatos fossem diplomados em Direito, Administração, 

Economia ou Ciências Contábeis, conforme consta da ADI 1.326-2/SC (DJ 26/09/97), 

relatada pelo Ministro Carlos Velloso (MORAES, 2004a, p. 835), diante da coerência com 

a natureza e complexidade das funções a serem providas, bem como com o princípio 

constitucional da eficiência.

Não se faz necessária a inscrição em conselho regional da categoria para o deferimen-

to da habilitação para o concurso, no qual se exige apenas o diploma do curso superior 

para o exercício da função pública, tendo sido esse o entendimento do STJ, no REsp 

708.680 (03/03/05), em harmonia com o princípio da proporcionalidade, entre os 

meios e os fins.

Quanto ao limite de idade, a Corte Constitucional entendeu ausente a razoabilidade 

na fixação de limite de idade em concurso público, desde que seu ocupante tenha 

idade compatível com a aptidão física necessária ao exercício da função, conforme RE 

216.929-3/RS (DJ 07/08/98), relatado pelo Ministro Moreira Alves (MORAES, 2004a, p. 

835). O entendimento foi sumulado no Enunciado 683, no sentido de que o limite de 

idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7°, XXX, da 

CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preen-

chido, revelando maturidade pessoal. Nesse ponto, há leis de entes da Federação que 

são flagrantemente inconstitucionais, por se configurarem em exigência discriminató-

ria, ferindo a razoabilidade administrativa. Se a finalidade do concurso público é medir 

o preparo e a aptidão dos candidatos, tendo como forma legítima para essa aferição o 

sistema de provas ou de provas e títulos, e se o desejável é a ampla concorrência entre 

o maior número de candidatos possível, caracteriza-se inconstitucionalidade a mera 

limitação de idade em concurso público. 

Segundo o Ministro Celso de Mello, o tema concernente à fixação legal do limite de 

idade, para efeito de preenchimento de cargos públicos, tem sido analisado pela juris-
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prudência do STF em função e na perspectiva do critério da razoabilidade, conforme 

RE 147.258/MG. E o Ministro Sepúlveda Pertence, referindo-se à razoabilidade como 

princípio protetor da isonomia e, por conseguinte, da Constituição, entendeu haver 

discriminação inconstitucional diante da vedação constitucional de diferença de crité-

rio de admissão por motivo de idade, que se estende à falta de exclusão constitucional 

inequívoca (COELHO, 2002, p. 94).

Na esteira das garantias constitucionais, o Estatuto do Idoso — Lei n. 10.741/03, mui-

to a propósito, vedou a discriminação e fixação de limite máximo de idade em con-

cursos públicos, ressalvando os casos em que a natureza do cargo o exigir, atraindo, 

assim, a aplicação do princípio da razoabilidade, para classificação da necessidade de 

limitação de idade, em razão de atribuições do cargo, de forma que a discriminação 

se justifique.

Não é admissível que a idade se consubstancie em fator discriminante para provimen-

to de funções públicas, conforme decidiu o STJ, no REsp 642.008/RS, de relatoria do 

Ministro Castro Meira (SANTANA, 2006, p. 8.100), em homenagem ao princípio da iso-

nomia e da impessoalidade da administração pública, cabendo o controle jurisdicio-

nal na correção de eventual desproporcionalidade. As desequiparações devem guardar 

equivalência com os valores, o sentido e os elementos normativos do sistema, ou seja, 

guardar relação de pertinência lógica e, ainda que legalmente existente, deve ser con-

frontada com a Constituição, cuja inexistência é passível de correção inclusive judicial. 

Por outro lado, não é a maior ou menor idade que fará o profissional um agente público 

eficiente, o que pode ser conseguido mediante um processo seletivo bem elaborado, 

condizente com a natureza da função a ser exercida, com as fases adequadas à função 

pública. A prática demonstra que não é a idade que acarreta um bom e justo exercício 

da função (SOUSA, 2000, p. 66). A restrição em razão da idade só pode existir na própria 

Constituição Federal ou quando a natureza do cargo o exigir, mediante lei em sentido 

formal, conforme art. 37, I, entendimento sumulado pelo STF no Enunciado 14, obser-

vados os preceitos e princípios constitucionais. 

Quanto à exigência editalícia relativa ao teto máximo de idade previsto em Concurso 

da Polícia Civil de Minas Gerais para os cargos de delegado, detetive, perito e escrivão 

de polícia, decidiu-se por ser contrária à nova ordem constitucional, não guardando 

relação com a natureza das atribuições, o que impôs a decretação da inconstitucio-

nalidade insanável e sua supressão dos editais, conforme decisão do juízo da Quarta 
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Vara da Fazenda Pública e autarquias desta unidade da Federação (j. 08/10/03).

Quando o requisito de idade máxima tiver como justificativa a necessidade de esforço 

físico para o exercício da função pública, será intolerável se houver fase do concurso 

própria para a avaliação física dos candidatos. é de se colacionar o entendimento do STF 

nesse sentido, em consonância com os princípios da razoabilidade e eficiência, na deci-

são do RE 171.221 (22/08/97), relatado pelo Ministro Ilmar Galvão (SOUSA, 2000, p. 65).

Assim como as exigências de idade não podem ser descabidas, assim também no tocante 

ao limite de altura: em alguns concursos públicos, é defensável essa limitação na busca de 

uniformização em virtude das exigências da função, mas seria dezarrazoado e impessoal se 

suprível por outras características igualmente satisfatórias do candidato, mensuráveis pelas 

provas de esforço físico. é o que ocorre no caso de provimento de funções para as carreiras 

policiais em que, em muitos casos, as exigências não são compatíveis com o exercício da 

função, para cujo provimento importa mais a capacidade física do que simples medida de 

grandeza. Nesse sentido, o STF afastou a exigência de altura mínima para acesso à função 

de escrivão de polícia, por se tratar de atividade estritamente escriturária, conforme RE 

194.952/MS (Informativo 241, de set./01), relatado pela Ministra Ellen Gracie, e o STJ afas-

tou-a para a função de oficial de saúde da polícia militar, conforme MS 1.643 (DJ 21/06/93), 

relatado pelo Ministro Peçanha Martins (CARVALHO FILHO, 2005, p. 516).

Cumpre registrar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na AC 15.842, na 

qual se afastou o ato que concluiu pela inaptidão da candidata ao cargo de detetive, 

por lhe faltarem onze milímetros de altura para alcançar o mínimo exigido. Salientou o 

juiz prolator da sentença que a candidata não iria, evidentemente, trabalhar descalça, 

o que faria com que sua altura ultrapassasse o mínimo exigido (SOUSA, 2000, p. 111).

Assim, a exigência de limite mínimo de altura, e mínimo ou máximo de idade, em 

concursos públicos, só se pode considerar constitucional se em consonância com a 

razoabilidade, em razão da natureza e complexidade da função a ser preenchida. 

Em caso de provimento de funções que demandem preponderantemente atividade 

intelectual, não é razoável exigir condições relacionadas à força física como fator de 

discriminação no concurso.

Quanto à distinção em razão de sexo, se feita em atenção à natureza da atividade, 

pode ser admitida, como no caso de formação de corpo policial masculino ou feminino, 
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em virtude das atividades que lhe são cometidas, conforme exemplo citado por Adilson 

Dallari (1992, p. 33) como o policiamento em presídios femininos.

No que toca à exigência de prática forense para provimento de cargos em carreiras 

jurídicas, o STJ já decidiu que a interpretação da expressão não deve ser restritiva, 

englobando também atividades ligadas ao exercício laboral dos servidores da Justiça, 

como o exercício no cargo de técnico judiciário, com tarefas de funções de nível médio 

exercidas na área-fim do Poder Judiciário, que importa obviamente prática forense 

pelas funções a ela relativas, conforme RMS 14.434/MG (j. 09/03/03), relatado pelo 

Ministro Fontes de Alencar (CARVALHO FILHO, 2005, p. 516), tendo o Ministro Paulo Me-

dina divergido do relator para ressaltar que no conflito entre o princípio da legalidade 

estrita e o da isonomia, há de se prestigiar o último. O Ministro Edson Vidigal votou no 

sentido de que a prática forense deve ser interpretada da forma mais razoável possí-

vel, de acordo com atividades que possibilitem ao indivíduo o desenvolvimento na área 

específica do Direito, conforme MS 6.867/DF (DJ 18/09/00). é nesse sentido o posicio-

namento do Juiz Federal José Carlos Machado Júnior, ao comentar a EC n. 45/04, para 

quem atividade jurídica é conceito mais amplo que prática forense, sendo que ativida-

de é fato, é realidade, o que deve conduzir à verificação da função de fato exercida, 

se nela o agente emprega conhecimento jurídico próprio e específico do bacharelado 

em Direito (MACHADO JÚNIOR, 2005, p. 24). O Tribunal Regional Federal da 1ª Região — 

TRF/1ª Região também já decidiu que a prática forense pode ser obtida por candidato 

portador de diploma de Direito, ocupante de cargo de nível médio do Poder Judiciário, 

que comprova o exercício de atividades jurídicas em gabinetes de juízes federais, con-

forme AC 2005.33.00.023686-6/BA (j. 29/03/06). 

Hugo Mazzilli também entende que atividades desenvolvidas nos tribunais, como as dos 

servidores, de pesquisas jurídicas e de assessorias jurídicas, também se enquadram no 

conceito de atividade jurídica, e entende que o estagiário de magistratura poderia con-

tar esse tempo de experiência profissional jurídica que, segundo ele (MAZZILLI, 2005, p. 

60), não se confunde com a mera formação cultural acadêmica dos bancos escolares. E, 

ainda, anteriormente à edição da EC n. 45/04, o STF decidiu pela razoabilidade da exi-

gência de dois anos de bacharelado em Direito para ingresso em carreira do Ministério 

Público, por corresponder à experiência profissional, o que, ao contrário de se afastar 

dos parâmetros da maturidade pessoal e profissional, adota critério objetivo que a am-

bos atende, conforme votos dos Ministros Néri da Silveira e Ellen Gracie, na ADI 1.040.
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O STJ também decidiu que é indevida a exigência de inscrição na Ordem dos Advo-

gados do Brasil — OAB para a comprovação de prática forense, de modo a permitir a 

inscrição em concurso para a Advocacia-Geral da União, sendo o conceito de prática 

forense muito amplo e não restrito à prática da advocacia, conforme MS 5.841/DF 

(DJ 19/04/99), relatado pelo Ministro Gilson Dipp. Recentemente, a Ministra do STF 

Cármen Lúcia, no voto condutor da ADI 3.460 (DJ 15/06/07), entendeu que a Emenda 

Constitucional n. 45/04 visou à ampliação das possibilidades de participação daqueles 

que tinham condições, mas não aptidão, para o exercício da advocacia, como asses-

sores de juízes.

No que toca a servidores concursados do Poder Judiciário, conquanto vedado o exercício 

da advocacia pelo Estatuto da OAB, tal norma não deveria induzir à negativa de inscrição, 

com a ressalva na carteira quanto ao expresso impedimento. No mesmo sentido, não é ra-

zoável a exigência do STJ de os servidores apresentarem declaração ao órgão de que não 

exercem atividade de advocacia, ainda que em defesa do próprio interesse (conforme 

notícias constantes do site em 02/06/05). Isso porque não é razoável tolher do bacharel 

em Direito que postule em juízo em defesa de seus próprios interesses, ainda que se en-

tenda haver a restrição quanto à não-postulação em face do ente público empregador. 

A jurisprudência tem aceitado exigências de exercício de atividade profissional para 

comprovação de maturidade pessoal e profissional. Colaciona-se a decisão liminar pro-

ferida no MS 26.690 (j. junho de 2007), deferindo a participação de candidato na fase de 

provas orais, afastando a decisão administrativa que excluiu promotora sem três anos 

de atividade jurídica do concurso para o Ministério Público Federal. Embora se trate de 

requisito objetivo, decidiu o Ministro Eros Grau que a candidata já exercia atribuições 

inerentes ao Ministério Público, bem como algumas delegadas do Ministério Público Fe-

deral, o que não poderia acarretar o indeferimento de sua inscrição definitiva.

Devem ser previstas, ainda, no edital do concurso, para garantia da moralidade do 

processo, regras gerais relativas à ampla publicidade e transparência do certame, con-

dições públicas em que se realizará o concurso, bem como a observância, para todos os 

concorrentes, do mesmo processo de exame e, por conseguinte, dose de conhecimentos 

e critério de julgamento. O STJ decidiu que a regra geral, uniforme e imparcial, fixada 

após o edital de abertura, dirigida a todos os concorrentes, relativa aos critérios de cor-

reção da prova, não ofende os princípios da isonomia e da publicidade, conforme RMS 

18.793 (11/11/04). Isso desde que ainda não se tenham prestado as provas ou contato 
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dos examinadores com as mesmas.

No que toca a critérios de desempate, cumpre destacar a disposição do Estatuto do Ido-

so, inserta em seu art. 27. Ao dispor que o primeiro critério de desempate em concurso 

público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, objetivou a nor-

ma privilegiar situação de empate em que há um idoso na disputa. A interpretação sis-

temática conduz à referida conclusão, sob pena de discriminação ao contrário. Assim, o 

dispositivo legal deve ser assim interpretado: o primeiro critério de desempate em con-

curso público será a idade, quando houver idoso na disputa, dando-se preferência ao de 

idade mais elevada, sob pena de afronta aos demais dispositivos constitucionais, já que 

o concurso público é procedimento que avalia eminentemente o mérito dos candidatos.

Quanto à fixação de critérios de concorrência em caráter regional e em área de espe-

cialização, esses são válidos desde que não firam a vedação federativa prevista no art. 

19, III, da CF/88 quanto às distinções entre brasileiros e preferências entre os entes da 

Federação, já tendo assim decidido o STF, no RMS 23.432/DF (j. 04/04/00), de relato-

ria do Ministro Octávio Gallotti, conforme Informativo 184 (MORAES, 2004a, p. 839).

Assim, tem-se que a igualdade tem conteúdo jurídico, devendo ser densificada ca-

suisticamente, sendo possíveis discriminações se legitimadas pelo sistema normativo.

Conclui-se, portanto, que, ressalvada a capacidade civil, toda e qualquer outra condi-

ção deve guardar total pertinência com a função a ser executada, sob pena de nulida-

de, pois a regra geral é a proibição de distinções puramente discriminatórias (DALLARI, 

1992, p. 34).

No ponto relativo à identificação datiloscópica, não há constrangimento ou ilegalidade 

na exigência de coleta de impressão digital de todos os candidatos, constante do edital, 

atendendo ao princípio da isonomia e ao interesse público. O TRF/1ª Região já apreciou 

a questão nesse sentido, pontuando que vem ao encontro da lisura do concurso e que 

não ofende a presunção de inocência, mas vem no sentido de coibir o grande número 

de fraudes que têm ocorrido em concursos públicos, o que atende à boa-fé e confiança, 

preservando o equilíbrio entre os candidatos. Não se trata de negar fé a documentos 

públicos relativos à identificação civil, mas de garantia contra eventuais fraudes e 

de preservação dos direitos dos demais candidatos probos e da administração pública 

como um todo, o que reflete na sociedade, destinatária dos serviços. São precedentes 
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a AC 2000.33.00.003022-1/BA (DJ 30/05/05), relatada pela Desembargadora Federal 

Selene Maria de Almeida, e a AC 1999.01.00.104169-3/MG (DJ 13/03/03) de relatoria 

do Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro.

Relativamente à limitação quantitativa de candidatos habilitados à fase seguinte do 

concurso público o STJ decidiu, em concurso público para o cargo de promotor de 

justiça do Estado do Espírito Santo, que, inexistindo previsão da lei estadual quanto 

à limitação, todos os que atingiram a média de sessenta por cento prevista no edital 

deveriam ingressar na segunda etapa do certame, conforme SS 1.428, decidida em 

04/11/04 pelo Ministro Edson Vidigal, diante dos princípios da eficiência e finalidade, 

fundamentos, contudo, que devem ser sopesados.

Importa destacar que, dependendo do concurso público e do grau de dificuldade cons-

tante em suas várias etapas, as provas escritas realizadas em um só dia ou em um 

mesmo final de semana se consubstanciam, muitas das vezes, em provas de resistência 

física. Às vezes, até mesmo as provas de capacidade física são todas realizadas no mes-

mo dia, devendo-se confrontar com o princípio da razoabilidade. é de se analisar, no 

caso concreto, afronta ao princípio da eficiência e desvirtuamento das finalidades das 

etapas do concurso, com fincas ao enquadramento da norma como exigência excessiva 

ou não, de acordo com as peculiaridades de cada caso, ou valorização do princípio da 

economicidade na aplicação de várias provas em um só dia.

Consubstancia-se exacerbada a exigência de identificação mediante documento de 

identidade e a não-aceitação de sua fotocópia no ato da prova, quando já submetido à 

identificação datiloscópica de todas as digitais o candidato, providência que já eviden-

ciou a inexistência de fraude, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Goiás na AC 

101620-1/189 (j. 16/11/06).

Em se tratando de fraudes, devem ainda os editais de concursos trazer a previsão de 

que referidas atitudes realizadas por candidatos ou a prática de atos vedados pelo 

edital e pela lei acarretarão sua exclusão do certame, de acordo com os princípios da 

moralidade e impessoalidade.

Em concursos nos quais se disputam vagas existentes em localidades diversas, os candi-

datos devem elaborar, na ordem de sua classificação, listas de preferências, que devem 

ser observadas pelo órgão público organizador do concurso e, caso chegue a vez do can-
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didato e já se tiver operado o preenchimento de todas pelas quais optou, deve ser ouvido 

novamente, sob pena de quebra da ordem de preferência estabelecida constitucional-

mente. Foi o que decidiu a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do STJ, no RMS 11.422 

(j. 21/05/07), ao estabelecer que, não estipulando o edital quantas localidades o candi-

dato deveria escolher, sendo critério omisso no edital, e diante da vedação constitucional 

à preterição da ordem de classificação, deve a Administração convocar o candidato para, 

uma vez preenchidas as vagas das localidades preferidas, escolher entre as restantes.

O STF decidiu, no RE 264.848 (j. 29/06/05), que o requerimento para aquisição da na-

cionalidade brasileira é suficiente para a disputa mediante concurso público, o que pode 

afrontar o princípio da eficiência, pois o simples requerimento não induz à certeza do 

deferimento.

No que toca especificamente a exigências durante a realização das provas de concursos 

públicos, cumpre verificar a proporcionalidade entre a exigência e o resultado que se 

almeja alcançar. Ilustrativamente, cite-se a vedação de utilização de relógios durante a 

realização das provas, ainda que não digitais, o que, em inexistindo relógios nos recintos 

destinados à sua realização, pode configurar exigência desproporcional e pode acarretar 

prejuízos aos candidatos, o que deve ser coibido. Por outro lado, os modernos recursos 

da tecnologia, a facilitar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas, poderiam 

justificar a referida proibição, atendendo aos princípios do concurso público.

Ao tratar da aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no 

concurso público, Weida zancaner (2005, p. 166) afasta as exigências excessivas, que 

devem ser confrontadas com a habilitação para o cargo, tendo em vista que a razão 

de ser do Direito Positivo é a sua efetivação. Assim, não se pode admitir a cobrança de 

conhecimentos mais amplos do que os necessários ao exercício da função, em razão 

do princípio da proporcionalidade, assim como a prova de capacitação física deve ser 

razoável e compatível com a função. Quanto à habilitação, também não se pode exigir 

capacitação técnico-profissional excessiva.

João Batista Gomes Moreira, ao tratar dos princípios constitucionais da legalidade e 

eficiência nos concursos públicos, entende que é possível o abandono às regras do edital 

e até da lei propriamente dita para fazer prevalecer a finalidade implícita nas regras 

constitucionais, citando o Enunciado 266 do STJ, o qual prescreve que o diploma ou 

habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição 
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para o concurso público. E persiste, nessa linha de flexibilidade, para atender à finali-
dade, citando decisão da 5ª Turma do TRF/1ª Região, em processo seletivo de licitação 
— similar ao do concurso público —, no sentido de ser possível deixar para o momento 
da entrega dos equipamentos a satisfação da exigência de possuir oficina, muito embora 
o edital, não impugnado, previsse a satisfação dessa exigência por ocasião da proposta. 
Segundo o doutrinador, a decisão judicial deu a tal norma interpretação sistemática e 
teleológica, diante da constatação de que se a empresa não precisava possuir, no mo-
mento da proposta, já prontos, os helicópteros, não era razoável que devesse ter, já, 
a oficina, que é acessório (MOREIRA, 2005, p. 136).

Especificamente na fase de inscrições preliminares — momento processual hábil para 
oportunizar o acesso, o mais amplo possível, de todos aqueles que pretendam concorrer 
às funções públicas oferecidas no concurso, garantindo à administração pública a com-
petência de velar pela lisura do certame, diante do poder-dever de anular a inscrição 
e todos os atos dela decorrentes se realizada com base em declaração falsa relativa 
ao candidato — não se pode aceitar que o edital preveja exigências absurdas. Dentre 
essas, pode-se citar a apresentação, nesta fase, de documentação relativa a títulos, de 
currículos, enfim, de documentos cuja análise só será efetivada em fase posterior, como 
documentos pessoais dos candidatos e os relativos à comprovação de sua habilitação, 
atestados de antecedentes criminais e certidões de distribuidores de foros, sendo que, 
quanto àqueles, ainda há a agravante de possibilidade de direcionamento do certame, 
com desvio de finalidade. Tais exigências dificultam a inscrição e o acesso, afrontando 
princípios como a ampla acessibilidade e a razoabilidade, na medida em que muitos dos 
candidatos não prosseguirão no certame, sendo desnecessária, portanto, a apresenta-
ção por eles dos referidos documentos. 

é também antieconômica e desarrazoada a exigência de realização de atos preliminares 
diretamente no órgão que realiza o concurso, para a prática dos quais, via de regra, é 
desnecessária a apresentação prévia de documentos. No contexto mundial, em que os 
meios eletrônicos de comunicação de dados, como a internet, são um dos recursos mais 
utilizados, sendo que muitos concursos têm disponibilizado a inscrição preliminar por 
este meio, a exigência de realização de atos pessoalmente, ou ainda que por procura-
ção, vai de encontro aos princípios aplicáveis ao concurso público.

Na era atual, devem-se garantir as inscrições preliminares pela internet, sendo que 
referida providência atende aos princípios da ampla acessibilidade, da economicidade 
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e da segurança, sendo a comprovação dos requisitos feita no momento da posse, con-
forme, inclusive, entendimento já sumulado pelo STJ, de acordo com o Enunciado 266. 
Segundo o jurista acima citado, quanto ao momento de comprovação da habilitação 
para o exercício da função, importa fazer prevalecer a finalidade implícita nas regras 
constitucionais, revelada pelo STJ no Enunciado 266, segundo o qual o diploma ou ha-
bilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição 
para o concurso público (MOREIRA, 2005, p. 135). Com efeito, a comprovação de deter-
minada experiência ou habilitação, em concursos públicos, é importante na medida em 
que o candidato ingressar no exercício da função pública. Assim, é inexigível a compro-
vação dos requisitos no momento da inscrição, por desproporcional. Além disso, até o 
momento da posse no cargo, o concorrente é somente mero candidato, sendo excessiva 
a conduta do administrador que antecipa a exigência da comprovação no momento 
preliminar. Não importa se no momento da inscrição não são atendidos determinados 
requisitos, mesmo porque, após a aprovação, ainda costuma ocorrer um lapso, configu-
rando-se, assim, discriminação, configurando-se referidas exigências como prematuras, 
desnecessárias e inoportunas, sendo o entendimento da jurisprudência predominante 
do STJ e do STF.

Nesse ponto, José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 517) defende a importância da 
distinção entre requisitos de inscrição e requisitos do cargo, sendo legítimo exemplo 
dos primeiros a apresentação de documento de identidade para identificação do candi-
dato, de procuração quando feita a inscrição por mandato. 

Merece destaque a decisão do Ministro Marco Aurélio no MS 25.326 (25/04/05), em que 
se autorizou a continuação do impetrante no certame, que já havia completado o tem-
po exigido de bacharelado em Direito, tendo em vista que a norma não especificava se a 
comprovação deveria se dar na inscrição preliminar ou na definitiva, em sintonia o STF 
com os princípios aplicáveis ao concurso público.

Também não é razoável sejam exigidas posturas cujos eventuais efeitos são diferidos 
para momento posterior à aprovação no certame, como a apresentação, no ato da ins-
crição, de declaração em que o candidato se compromete a promover sua exoneração, 
em caso de empossamento na função disputada no certame. Referida exigência, além 
de se tratar de questão de acumulação de funções públicas, sem qualquer relação 
com a fase de realização do certame, mas somente posterior à eventual posse, viola 
a liberdade do candidato, que pode, posteriormente, deliberar de forma diversa, sem 
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qualquer prejuízo para a administração pública, já que se trata de direito do candidato.

O STF sumulou seu entendimento no Enunciado 684, no sentido da inconstitucionalida-
de do veto não motivado à participação de candidato a concurso público, privilegiando 
os princípios constitucionais da motivação e da transparência.

Para garantia da moralidade do processo, devem o edital e a resolução garantir ampla 
inscrição dos candidatos — o que atende à publicidade e eficiência administrativa e im-
plica na facilitação de sua realização, especialmente pela internet —, bem como prazo 
razoável desde a publicação do edital. O interstício entre a publicação do edital e a 
realização das provas também deve observar um prazo razoável, viabilizando a melhor 
preparação dos candidatos.

Quanto às inscrições de pessoas portadoras de deficiência, o percentual das funções 
públicas deverá ser previamente definido por lei, que também definirá seus critérios 
de admissão, na forma do inc. VIII do art. 37 da CF/88, bem como se dar em pata-
mar razoável, sob pena de inconstitucionalidade por violação aos demais princípios 
constitucionais, devendo a comprovação da incapacidade se dar no momento da ins-
crição, sob pena de indeferimento desta, pois, desde este ato inicial, já se valem os 
candidatos assim inscritos de alguns benefícios e prerrogativas, tais como a inscrição 
diferenciada e a aplicação de várias das provas de forma especial. A deficiência deve 
ser comprovada por perícia médica, por junta oficial do organizador do certame, e 
não pode incapacitar o agente de modo absoluto para o exercício da função pública, 
devendo ser com este compatível.

Foi exatamente considerando-se a possibilidade de afronta ao princípio da isonomia 
que se questiona, na ADI 3.714, distribuída ao Ministro Carlos Ayres Britto e ainda 
pendente de julgamento, a constitucionalidade de norma que restringe o horário dos 
sábados para realização de concurso público, sob o argumento de garantia ao exer-
cício de liberdade religiosa. O impetrante, ao nosso ver corretamente, aduziu que 
o diploma normativo pode vir a, reversamente, minar garantias constitucionais de 
diversos outros grupos religiosos do Brasil.

Assim, a moldura constitucional dos princípios define o que pode e deve ser objeto dos 
editais de concursos públicos, bem como o que se configura exigência abusiva em face 
do provimento das funções públicas pela administração pública.
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4 Conclusão

A realização de concurso público, para selecionar o candidato que mais se enquadre às 
exigências da função pública a ser preenchida, é um dos instrumentos — que têm como 
fundamento os princípios — colocados à disposição da administração pública para fazer 
valer as garantias democráticas e os preceitos constitucionais. 

Nesse contexto, os editais de concursos públicos devem ser objeto de controle, espe-
cialmente confrontados com os princípios constitucionais. O controle externo da admi-
nistração pública é de grande relevância, mas deve-se fortalecer a cidadania em nosso 
País, fundamento da República, nos termos do art. 1º, II, da CF/88, provocando o controle 
administrativo no que tange aos concursos públicos. Cabe à Administração, de outro lado, 
realizar seriamente controle prévio de seus atos, inclusive dos princípios constitucionais, 
sob pena de improbidade administrativa, conforme art. 11 da Lei n. 8.429/92.

Na prática administrativa, os benefícios efetivos do concurso público estão muito aquém 
das suas possibilidades, conforme se pôde observar por situações concretas analisadas, 
especialmente em editais de concursos e em precedentes jurisprudenciais, enquanto 
que a plena e efetiva aplicação dos princípios constitucionais, na modulação do concur-
so público, acarretará o alcance de seus fins.

A burla ao concurso público ou aos princípios a ele aplicáveis ensejam sanções das 
mais diversas naturezas. Os direitos que o administrado tem diante do Estado, a exigir 
prestações ativas ou negativas, constituem, segundo Seabra Fagundes (1967, p. 150), 
direitos públicos subjetivos. A Constituição Federal fulmina à nulidade o ato que inob-
serve o disposto nos incs. II e III do art. 37, que tratam da obrigatoriedade do concurso 
público para investidura em função pública, procedimento que deve ser realizado de 
acordo com a natureza e a complexidade da função. Os § § 2° e 4° ainda dispõem sobre 
a punição da autoridade responsável por improbidade administrativa.

Segundo Cármen Lúcia Antunes Rocha (1994, p. 204), em se corrompendo o primeiro 
momento de escolha de agentes públicos, é inevitável sua presença nos momentos pos-
teriores, de exercício das funções estatais, havendo sempre um broto, fruto daquela 
semeadura espúria da primeira hora. 

Assim, é de fundamental importância o concurso público, em especial em razão do 
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passado histórico do País, tendo-o como requisito para a boa prestação de serviços, 

reunindo um corpo de servidores capazes e eficientes, consequência de uma seleção 

bem organizada, realizada e controlada.

Eficiente instrumento de controle dos concursos públicos, para seleção de agentes, é o 

edital do concurso, em que todas as suas disposições, regras, exigências e fases devem 

atender plenamente e de modo integrado ao arcabouço principiológico. Em havendo 

um edital de concurso com estas características, estar-se-á dando cumprimento ao fim 

do concurso, que é a melhor e justa seleção, e serão evitadas milhares de ações que 

banalizam tal instituição, em um abuso do controle. Os concursos, em suas várias fases, 

devem ser objetivizados, até mesmo naquilo que aparenta subjetividade.

O processo de preenchimento das funções públicas influencia no exercício da função 

pública e no perfil, qualidade e estilo do agente que se seleciona, sendo um fator de-

finidor essencial do tipo de Estado que se pretende construir e da evolução almejada, 

justificando-se o estudo dos editais de concursos públicos, mediante aplicação dos prin-

cípios constitucionais e administrativos, na busca da consolidação da democracia, na 

qual se impõe a continuidade de políticas públicas para além de governos episódicos.

Assim, o êxito da administração pública está intimamente relacionado à qualidade do 

pessoal que a integra, sendo de extrema relevância o processo de seleção dos agentes 

e, consequentemente, seu edital. 
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1 Prolegômenos

No dealbar deste século, em tempos de um belicismo insano, de colapsos e crises, 
urge, na nova ordem mundial, para além de um repensar nas acomodadas democracias 
liberais triunfantes da derrocada do muro de Berlim e nos modelos socialistas típicos, 
necessária releitura da forma de condução dos processos democráticos, em especial — 
para o que se propõe este trabalho — do Direito e seu modus operandi. 

Nessa esteira, inexorável é ter em mente que conquistas incorporadas pelo denominado 
giro linguístico-pragmático2 estão a desnudar, ainda que de forma gradual, os pilares 
de um modelo de ordenamento jurídico deveras tributário das premissas de um modelo 
lógico-dedutivo-silogístico — corporificado na máxima positiva kelseniana se A deve ser 
B — para buscar alternativas na construção de um novo paradigma jurídico3 — pode-se 

1 Agradeço a colaboração da acadêmica Roberta Vilella Scariot pela ajuda na seleção dos textos para elaboração deste trabalho.
2 Na esteira dos ensinamentos da teoria dos jogos de linguagem, segundo Wittgenstein, da filosofia hermenêutica de Heidegger, da 
hermenêutica filosófica do homem de três séculos Hans-Georg Gadamer, e dos expoentes da segunda geração da escola de Frankfurt 
Karl-Oto Apel e Jürgen Habermas. Nesse particular, importante frisar a profunda mudança no papel da linguagem: ela perde a 
exclusiva função de designar objetos no mundo para agregar um componente qualitativo de elemento de constituição do próprio 
mundo e de nós mesmos. Em outras palavras, não há o acesso ao mundo senão por meio da mediação da linguagem.
3 Importante deixar claro que Kuhn, na sua obra O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos — em que busca confrontar as críticas 
sofridas à sua noção de paradigma desenvolvida em A estrutura das revoluções científicas —, admite que nos domínios das ciências 
sociais o modelo de paradigmas não deveria ser adotado à medida que seus contornos e pressupostos são radicalmente distintos 
daqueles observados nas ciências naturais. Essa postura parece ter sido incorporada por Galuppo (2006), na exata medida em que 
não mais faz referências a paradigmas, mas tão-somente a matrizes do pensamento jurídico. Entretanto, essa questão necessita ser 
efetivamente trabalhada sob outro prisma: em verdade, Kuhn ainda se encontra preso a toda uma tradição científica advinda da 
Grécia aristotélica unicamente, como já mencionado, assentada em um modelo lógico-formal, de sorte que a salvação de sua filosofia 
da ciência passa necessariamente — como ele próprio já parecia vislumbrar — pela incorporação dos ganhos da virada linguística 
e da hermenêutica filosófica gadameriana, que não abdica de uma abordagem dialética capaz de trabalhar simultaneamente com 
noções não excludentes de ruptura/continuidade. Para uma visão completa desse contexto, consultar a obra Estatuto científico da 
modernidade ... de autoria de Álvaro Ricardo Souza Cruz, no prelo.  

A adoção da figura do amicus curiae
no âmbito dos tribunais de contas1
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assim dizer — que não deve se furtar das conquistas de uma dialética não totalizante 

que se constrói a partir de um movimento espiral contínuo embebido nas ideias não 

excludentes de contrários que se somam4 ou da noção de deslocamento construída 

por Derrida. Dessa forma, resta patente a exigência de que o Direito, para despir-se 

do incômodo rótulo de instrumento de dominação e manipulação dos donos do poder, 

nutra-se de um pleito irresistível por legitimidade. Em outras palavras, exige-se agora, 

mais do que o temor reverencial da sanção, que o Direito mereça — no sentido literal 

do termo — ter suas ordens cumpridas. Só assim, pode-se lhe infirmar o papel de verda-

deiro vetor de integração social das promessas ainda não cumpridas da modernidade, 

como defende Habermas (1992), e afastar a tentação de vê-lo transformado — tão a 

gosto de muitos —  em puro arbítrio.

Assim, 

devemos compreender que o Direito há que ser enxergado como dotado 
de uma ambição, qual seja, a de reconhecer a todos e indistintamente, 
iguais direitos fundamentais na maior medida possível. Isto significa 
dizer que a modernidade do Direito moderno, isto é, seu caráter moder-
no, está indissociavelmente atrelado ao discurso e prática de inclusão e 
reconhecimento das diferenças na pluralidade. (CHAMON JR; FORTINI, 
2008, p. 40) (grifo do autor)

Essa configuração exige de todos um repensar acerca do exato alcance do sentido do 

comando insculpido no art. 1º da CR/88, em que o Estado brasileiro se autoproclama 

democrático. Nesse sentido, com o mencionado giro linguístico, a linguagem escancara 

suas potencialidades comunicativas e performativas e confere abertura a uma visão 

espiralada do conhecimento, que rompe com a sisudez platônica das dicotomias entre 

real/ideal, abstrato/concreto, público/privado, fato/norma. Assim, nesse contexto, o 

nosso trato cotidiano de um construir permanente da democracia  sempre inacabada, 

provisória5, como defende Mouffe (1996), exige que deixemos nos rastros de um tempo, 

que hesita em nos deixar, a classificação fechada de Karl Lowenstein de constituições 

normativas, nominais ou semânticas para nos engajarmos em uma democracia partici-

pativa, como bem delineia Habermas em sua magnífica obra Direito e democracia: en-
4 Para uma visão de uma concepção dialética da ciência, que se assenta em bases distintas da filosofia analítica, tão cara ao Direito, 
por exemplo, consultar CIRNE-LIME, Carlos Roberto. Dialética para principiantes. CRUz, Álvaro Ricardo Souza. Estatuto científico da 
modernidade. OLIVEIRA, Manfredo de. Para além da fragmentação.
5 Aliás, esse é o próprio estatuto do conhecimento: contingência, provisoriedade, falibilidade. As certezas e verdades absolutas da 
modernidade foram dissolvidas na contemporaneidade. A respeito consultar Habermas em sua densa e não menos fascinante obra 
Verdade e justificação.
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tre facticidade e validade. Ademais, a configuração desse Estado Democrático de Direi-
to, sob um viés procedimental, perpassa a míope e reducionista visão que só consegue 
enxergar o Estado brasileiro a partir de uma perspectiva econômica sob os mais diversos 
matizes, que significa nada mais do que a perpetuação da colonização do Direito e da 
Política pela Economia.

Assim, afigura-se mais consentâneo com um modelo de democracia não ontologizável, 
que se paute pela necessária concretização dos direitos fundamentais numa sociedade 
assentada em inevitável teia de antagonismos construtivos, uma busca de legitimidade 
pautada pela necessária densificação do princípio do discurso habermasiano por meio 
do princípio da democracia, o qual exige que somente são legítimas aquelas normas de 
ação que podem ser aceitas por todos os possíveis afetados por elas como participantes 
de discursos racionais. (tradução livre) (JIMÈNEz REDONDO apud CATTONI DE OLIVEIRA, 
2000, p. 15). Corporifica-se, pois, a síntese do pensamento habermasiano, que acom-
panhou toda a trajetória do mestre frankfurtiano: esfera pública, razão e discurso6. 
Não sem tempo, consentâneo com essa postura, necessário também render tributos 
à ideia de sociedade aberta (pluralista) dos intérpretes/destinatários das normas de 
conduta, em especial, da constituição desenvolvida na sua magna obra Hermenêutica 
constitucional — a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: constituição para 
e procedimental da constituição7.

Ora, esse excurso filosófico adquire sentido na medida da exigência de discursos ra-
cionais desenvolvidos em uma esfera pública8 plural, que busca, por meio de proces-
sos democráticos institucionalizados, convergir para a produção e aplicação de nor-
mas no sentido de lhes conferir a mencionada legitimidade exigida pelas democracias 
radicais. Assim, louvam-se, sem a pirotecnia de uma crença incondicional e acrítica 
nas potencialidades dessa esfera pública — como se fosse possível isentá-la ou imu-
nizá-la de possíveis agires estratégicos ou sombras comunicativas —, as iniciativas no 
sentido de assegurar maior participação dos afetados na gestão dos assuntos de seu 
interesse como, por exemplo, os conselhos gestores de políticas públicas, as audiên-
cias públicas, o orçamento participativo e o amicus curiae, este em especial, objeto 
de tratamento diferenciado, sequência deste trabalho, mormente o espraiamento de 

6 A esse respeito, conferir J. Habermas, Entre naturalismo e religião: estudos filosóficos.
7 Vale também referência, no mesmo sentido, ao incompreendido filósofo Karl Popper em sua obra A sociedade aberta e seus 
inimigos.
8 Não entendida somente como esfera estatal, mas como amplo espaço de convergência para busca de soluções racionais.
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sua utilização — ou pelo menos de seus pressupostos — para todas as instituições que 
se nutrem do necessário pleito de legitimidade de suas decisões, como é o caso dos 
tribunais de contas.

2 Amicus curiae —  excurso reconstrutivo

Obviamente foge ao escopo deste curto ensaio uma análise de todas as características e 
nuances que envolvem a introdução e adoção da figura do amicus curiae no ordenamen-
to jurídico brasileiro, não sem remontar às suas origens no Direito anglo-saxão9, que in-
dubitavelmente continua a ser fértil celeiro de uma série de decisões que demonstram 
a dimensão da relevância dessa figura naquelas paragens10.

Em linhas gerais, em sua matriz americana, o amicus curiae pressupõe, de modo lato, 
que um terceiro — pessoa natural ou jurídica —, a partir de forte interesse no sentido 
de que a decisão favoreça determinado ponto de vista11, sumarize um pedido ao tribu-
nal, delineando suas razões de convencimento (MACIEL, 2002, p. 8), devendo essa in-
terferência versar sobre matéria relevante, objeto de controvérsia com inquestionável 
repercussão ou, como afirma Ana Ferraz (2008. p. 57), ressonância social.

Especificamente no tocante ao Direito brasileiro, não obstante a possibilidade de a 
adoção da figura retroceder à legislação que trata da Comissão de Valores Mobiliários — 
CVM — Lei n. 6.385/76, foi com a edição das Leis n. 9.868/99 — Lei da Ação Direta de In-
constitucionalidade e da Ação Direta de Constitucionalidade e 9.882/99 — Lei da Argui-
ção de Descumprimento de Preceito Fundamental, associadas ao controle concentrado 
de constitucionalidade das normas12, que a figura do amicus curiae adquiriu contornos 
de fator de democratização e pluralização da jurisdição constitucional, exatamente por 
admitir a ampliação do debate acerca de questões constitucionais controvertidas de 

9 A rule 37 do Regimento Interno da Suprema Corte dos Estados Unidos traz diversas disposições relativas ao brief of amicus curiae. 
Para maior aprofundamento sobre a matéria, em especial no Direito brasileiro, sugere-se: Gustavo Binenjbom, A dimensão do amicus 
curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, e Ana Cândida da 
Cunha Ferraz, O amicus curiae e a legitimação da jurisdição constitucional concentrada.
10  A título exemplificativo, valem menção o paradigmático caso Gideon v. Wainwright, julgado em 1963, e mais recentemente o caso 
Bush et al.  v. Gore et al., na emblemática disputa presidencial envolvendo o ex-Presidente republicano George W. Bush e o então 
Vice-Presidente democrata de Bill Clinton, Al Gore, em especial em função do problema da contagem dos votos no Estado da Flórida.
11 Não se pode olvidar que o sistema do judicial review norte-americano não prescinde da análise de casos concretos, caracterizando, 
assim, a idéia de parte, em sentido estrito, com argumentações antagônicas bem definidas.
12 Utiliza-se aqui, não sem sentido, a terminologia controle concentrado e não controle em abstrato. é que as cisões, ainda metafísicas, 
entre abstrato/concreto, real/ideal, fato e norma não podem mais subsistir a partir do giro linguístico agregado a uma postura 
dialética que não trabalha com a noção de opostos estanques, mas sim a partir de permanente tensão entre esses pólos que devem 
pressupor um contínuo movimento construtivo, como abordado neste. 
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relevância e interesse da sociedade13.

Nessa linha de entendimento, o amicus curiae como fator de legitimação da jurisdição 
democrática traz consigo alguns requisitos que estão disciplinados no § 2º do art. 7º da 
Lei n. 9.868/99, quais sejam, a relevância da causa, a representatividade dos postulan-
tes, a decisão do relator do processo sobre admitir ou não a interferência, e a possibi-
lidade de a intervenção ser requisitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal ou por 
requerimento voluntário dos interessados.

Assim, como afirma Binenjbom (2005, p. 10), 

na análise do binômio relevância-representatividade, deverá o relator 
levar em conta a magnitude dos efeitos da decisão a ser proferida nos 
setores diretamente afetados ou para a sociedade como um todo, bem 
como se o órgão ou entidade postulante congrega dentre seus afiliados 
porção significativa (quantitativa ou qualitativamente) dos membros do 
grupo(s) social(is) afetado(s). (grifo do autor)

Em síntese, para além das concepções convencionalistas que subsumem a noção do 
amicus curiae ora a idéia de amigo da Corte ou Tribunal, ora de amigo da parte ou de 
determinada tese, o que se busca defender é que a acepção mais consentânea com um 
Estado Democrático Procedimental de Direito, nos moldes defendidos neste ensaio, é 
aquela que lhe atribui o sentido de amigo da democracia, traduzida sob o manto de um 
ganho imprescindível de legitimidade14. 

E com isso, resta dizer que não obstante a recorrente menção doutrinária e jurispru-
dencial da objetividade do sistema concentrado de constitucionalidade, ou seja, um 
sistema sem partes ou contraditório, é essencial dizer que a exigência habermasiana 
de participantes (ideia de parte) engajados em discursos racionais como fator de legi-
timação das decisões é, em parte, atendida pela introdução da figura do amicus curiae 
nos processos de controle de constitucionalidade que, assim, a partir de argumentos de 
ordens diversas, garantem o necessário exercício do contraditório como catalizador da 

13 O leading case que sedimentou a construção jurisprudencial da matéria no Supremo Tribunal foi, nos dizeres de Ana Ferraz (2008, p. 
65), o julgamento da ADI 2.321-MC/DF, de relatoria do Ministro Celso de Melo, à medida que cuidou dos aspectos processuais atinentes 
à figura, bem como lhe deu a roupagem democrática defendida pela autora e neste ensaio. Na mesma esteira, vários outros julgados 
no STF admitiram a postulação dos amici curiae, principalmente em questões envolvendo direitos fundamentais e, nesse particular, 
necessária a menção à ADPF 54, que trata do caso dos fetos anencefálicos.
14 Por essa razão não se discutirá neste trabalho a natureza jurídica da figura do amicus curiae, em especial. Trata-se de intervenção 
de terceiros ou outro tipo de assistência anômala com características próprias. 
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produção dos melhores argumentos a garantir a racionalidade do julgamento.15

Obviamente este construto não é infenso a críticas. Nesse particular, impende regis-
trar a posição de Damares Medina, que, em sua dissertação de mestrado intitulada 
Amigo da Corte ou amigo da parte? — amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, 
aponta que a introdução de amicus curiae não necessariamente quer significar um 
ganho de legitimidade à medida que um peso argumentativo assimétrico pode gerar 
desequilíbrio a favor de um dos lados na disputa, em especial considerando-se que 
efetivamente já se comprovou a influência dos amici curiae nos julgamentos do Su-
premo Tribunal Federal, como aponta a autora em seu estudo. No mesmo sentido, 
Santos (2005, p. 4) identificou que, em um caso de aborto analisado pela Suprema 
Corte nos idos de 1990, as petições dos amici curiae teriam sido financiadas por advo-
gados das partes litigantes. Em outro ponto, denuncia o fato de que em muitos casos 
a interferência do amicus curiae muitas vezes afigura-se como fator de protelação do 
deslinde dos questionamentos judiciais.

Como dito alhures, seria no mínimo ingenuidade, autêntica ou fabricada, acreditar que 
a figura do amicus curiae só incorpora os aspectos positivos da busca de legitimidade 
corolária de uma esfera pública atuante. Entretanto, essas críticas não lhe retiram o 
caráter inclusivo, plural e enriquecedor do debate, sendo imperioso afirmar que, indu-
bitavelmente, esses tipos de iniciativa necessitam ser melhor assentados, consolidados, 
depurados dos recorrentes vícios que lhe retiram o potencial legitimador, por meio de 
processo contínuo e inacabável de controle institucional e principalmente social.

3 Amicus curiae e os tribunais de contas

Com base em toda exposição prévia, cumpre agora responder à questão que se afigu-
ra central neste ensaio: seria possível, e em que casos, a adoção da figura do amicus 
curiae nos tribunais de contas? 

De início, cabe apontar que o processo de filtragem constitucional — que reverbera a 
Constituição como locus conformador de toda aplicação do Direito e exatamente em 
função da feição democrática incorporada na figura do amicus curiae —, permite que  
sejam elastecidos seus pressupostos caracterizadores e seu espectro de utilização — 
pelo menos em linhas gerais —, formatando contornos que se aproximariam daquilo que 

15 A esse respeito, consultar Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Jurisdição constitucional democrática, em especial p. 370 e seguintes.
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Didier Junior (2007, p. 242) trabalha como intervenção atípica de amicus curiae16.

Nessa esteira, o que se pretende defender é que, independentemente da adoção inte-
gral de todos os pressupostos da caracterização da figura oriundos de sua gênese anglo-
saxã ou mesmo do modelo da jurisdição concentrada no Brasil, é possível sua utilização, 
com as devidas adaptações, em todas as instituições que querem abrir para a sociedade 
o acesso como forma de aperfeiçoar seu processo decisório. 

Portanto, por toda a argumentação expendida neste ensaio, infere-se que o alarga-
mento das vias de participação dos possíveis afetados ou destinatários das decisões 
emanadas pelas cortes de contas é instrumento fundamental para ampliar os requisitos 
de legitimidade necessários à caracterização de uma jurisdição democrática das contas 
públicas. Nesse sentido, a adoção da figura do amicus curiae no âmbito dos tribunais 
de contas é, sem dúvida, a exemplo do que acontece na jurisdição constitucional con-
centrada, poderoso mecanismo de reforço de elementos, ou agregação de novos, que 
encetarão ganho qualitativo na teia de argumentos que formam e conformam a vontade 
dos conselheiros e ministros dos tribunais de contas. 

Com essas considerações, partindo da premissa de que em tese se afigura possível e, 
mais do que isso, desejável a atuação do amicus curiae na seara das cortes de contas, 
impende apontar, em face das características peculiares destes órgãos17, em que cir-
cunstâncias seria possível a adoção de tal figura18.

Sem pretensões últimas, trazendo o debate para a seara específica do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais — que recentemente consolidou nova sistemática 
de competências, estruturação e funcionamento com a edição da Lei Orgânica do 
TCEMG, posteriormente regulamentada com a publicação do Regimento Interno19—, e 

16 Importa salientar que o autor baiano usa a expressão especificamente para caracterizar a intervenção do amicus curiae em ações 
coletivas. 
17 Não obstante a ausência de consenso doutrinário, entende-se mais adequado a um modelo complexo de organização estatal adotar 
como entendimento a corrente que defende o posicionamento dos tribunais de contas no aparato estatal brasileiro como órgãos 
constitucionalmente autônomos — a exemplo do Ministério Público — sem qualquer relação de subordinação ou hierarquia com 
qualquer dos poderes constituídos. Essa posição intermediária contrapõe-se a uma corrente mais arrojada, que entende as cortes de 
contas como um verdadeiro poder — rompendo com a tradicional tripartição de poderes sistematizada por Montesquieu —, e outra 
mais conservadora, que, em função da expressa previsão constitucional de que o controle externo seja exercido pelo Parlamento com 
o auxílio dos tribunais de  contas, considera estes órgãos subordinados ao Parlamento.
18 é sabido que as leis orgânicas e regimentos internos dos tribunais de contas — TCU, TCEs, TCMs e TCMSP e TCMRJ — são distintas 
e possuem características próprias e diferenciadoras. Portanto, a argumentação que terá como referencial o Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais deverá ser adaptada, se for o caso, aos respectivos instrumentos normativos de cada um desses órgãos. 
19 Respectivamente Lei Complementar n. 102/2008, publicada no Minas Gerais de 18 de janeiro de 2008, e Resolução n. 12/2008, 
publicada em 19 de dezembro daquele ano.
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partindo da necessária premissa de um sentido amplo da ideia de repercussão e re-
levância da matéria tratada, vislumbra-se, neste primeiro momento, que o potencial 
legitimador da figura poderia ser perfeitamente utilizado em sede de consultas20 e 
incidentes de uniformização de jurisprudência21.

Isso porque, tanto um como outro, não obstante características e matrizes distintas, 
inquestionavelmente ultrapassam os limites dos processos, nos quais estão a ser deba-
tidos e decididos, para ter uma caixa de ressonância em todos os confins do Estado: de 
um lado como parâmetro de ação dos gestores públicos que precisam ter nos tribunais 
de contas um confiável e legítimo referencial para a escorreita gestão da coisa pública 
e, de outro, como filtro para o exercício de um controle social efetivo.

Obviamente, este ensaio é mais um convite ao debate do que um produto pronto e 
acabado a ser digerido acriticamente. Muitas perguntas sobre a própria dimensão da 
figura do amicus curiae precisam ser respondidas e mais ainda sobre sua aplicabili-
dade e regulamentação no seio dos tribunais de contas, haja vista total escassez de 
material abordando especificamente este tema. Urge, pois, que questões como a li-
mitação subjetiva quantitativa (fixação de um número máximo) e qualitativa (pessoas 
físicas, jurídicas ou ambas); o grau ou nível de interesse do postulante em intervir; o 
momento idôneo da intervenção; a interferência poder se dar de ofício ou por provo-
cação, bem como as naturezas processuais que podem admitir a intervenção dentre 
outras precisam ser debatidas, depuradas e consolidadas nas cortes de contas. E é 
exatamente este convite à reflexão que o presente trabalho deixa como legado a to-
dos os leitores.

4 Conclusão

Como desenvolvido neste trabalho, a figura do amicus curiae e sua introdução no Direi-
to brasileiro e em especial na seara das cortes de contas afiguram-se como importante 
instrumento legitimador de decisões — entendidas em sentido lato —, que, por sua 

20 No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas, as consultas são deliberadas por meio de parecer do Tribunal Pleno e devem 
versar sobre matéria de repercussão orçamentária, financeira, operacional, patrimonial, não podendo versar sobre caso concreto, 
servindo como referencial normativo de forma geral para todos os jurisdicionados do Tribunal de Contas na gestão dos recursos 
públicos. 
21 Os incidentes de uniformização de jurisprudência têm lugar no TCEMG na ocorrência de divergência em deliberações das Câmaras 
ou do Tribunal Pleno, que versem sobre casos análogos, devendo ser suscitados por conselheiro, auditor ou membro do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas. Importante frisar que, acolhido o incidente, ficam sobrestadados os processos que versam sobre 
a matéria controvertida até seu deslinde. A repercussão é assegurada à medida que a tese vencedora do incidente constituirá súmula 
do Tribunal (desde que aprovada por no mínimo cinco votos) e servirá como referencial interpretativo da Corte em casos do mesmo 
jaez.
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natureza, em especial consultas e incidentes de uniformização de jurisprudência, pos-

suem repercussão e relevância que ultrapassam os contornos discutidos em sede pro-

cessual para ganhar dimensão plurima — aqui no sentido de generalidade — a justificar 

a adoção da figura do amicus curiae.

Obviamente, os contornos normativos e operacionais que envolvem sua adoção por 

parte dos tribunais de contas precisam ser melhor discutidos e delimitados — até por 

falta de qualquer referência doutrinária ou jurisprudencial sobre a questão. Nessa me-

dida, como já apontado reiteradas vezes na exposição das ideias, a conformação de 

qualquer instituto não se afigura como algo pronto, acabado, dado, mas sim — e aqui 

rende-se tributo a Popper e a sua escorreita  visão da falibilidade da ciência e do pró-

prio conhecimento em si — como algo que necessita de permanente debate, discussão 

e rediscussão para que, aprendendo com nossos erros, o futuro possa ser melhor do que 

o passado. 

Isso, aliás, nos traz a incômoda demanda de ter a consciência de que tudo na vida é con-

tingente, provisório, falível, inclusive nós mesmos, como já vaticinava Elias Canetti:

O truque é não nos enganarmos a nós próprios acerca de certas coisas: 
pequenas ilhas rochosas no mar das próprias desilusões. Agarrá-las e 
não se afogar é o máximo que um ser humano consegue alcançar.  
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1 Introdução

Nos últimos anos, os administradores públicos brasileiros foram obrigados a se adaptar 

a uma nova ordem econômica, na qual o controle dos gastos se revelou como impor-

tante pilar da política econômica. A estabilização dos preços advinda do Plano Real 

escancarou a falta de controle das contas públicas e a inevitabilidade de revisão das 

medidas adotadas até então. Antes do Real, os governos utilizavam como artifício para 

equilibrar as contas o chamado efeito Patinkin, que consistia em adiar ao máximo a 

quitação dos compromissos legais assumidos pelo setor público, como o pagamento 

aos fornecedores de bens e serviços e os salários dos servidores públicos. Em regime 

inflacionário, com esta estratégia, o governo obtinha uma queda real na dívida pública, 

pois as receitas eram indexadas à inflação, mas as despesas não. Tal política permitiu a 

manutenção da dívida pública em patamares administráveis.

A queda da inflação demonstrou a fragilidade dos orçamentos e a necessidade de se ado-

tarem medidas para equilibrar as finanças públicas. A redução significativa dos preços 

resultou em aumento da despesa real, uma vez que o valor dos gastos do governo não 

foi mais corroído pela inflação. A perda desta receita inflacionária foi agravada, ainda, 

pela política de elevação de juros e de gastos públicos, adotada a partir de então, que 

provocou aumento crescente da dívida pública. Assim, mostrou-se clara a necessidade 

de reformulações nas políticas de despesa e receita para propiciar um equilíbrio con-

sistente ao orçamento.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

65 Doutrina

Na trilha desta nova realidade, foi sancionada a Lei Complementar n. 101, em 04 de 
maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo objetivo é melhorar 
a gestão dos recursos públicos a fim de alcançar o equilíbrio sustentável das contas pú-
blicas por meio do planejamento.

A LRF introduziu diversos mecanismos de controle de gastos públicos, como limites de 
gastos com pessoal, limites para o endividamento público, mecanismos de controle das 
finanças públicas em anos de eleição e de compensação para despesas de caráter perma-
nente. Determinou, ainda, que fossem criadas metas para controlar receitas e despesas 
e estipulou sanções para o ente da Federação que não previsse, arrecadasse e cobrasse 
todos os tributos que fossem de sua competência. Restou clara, assim, a intenção do 
legislador em priorizar não somente o controle das despesas, conferindo importância, 
também, à arrecadação.

2 A importância da arrecadação

As ações governamentais são financiadas, em sua grande maioria, pelo que é arreca-
dado pelo Estado. No Brasil, serviços essenciais aos cidadãos, como segurança, saúde, 
educação e saneamento, ainda são providos pelo governo. Desta maneira, a escassez 
de recursos financeiros deve ser administrada da melhor maneira possível para manter 
os serviços que o Estado provê e garantir o bem-estar das pessoas.

A necessidade de aumentar a disponibilidade de recursos para custear as políticas pú-
blicas e os investimentos e, ainda, a de fazer frente à perda de receita inflacionária 
e ao aumento das despesas provocaram, nos últimos anos, um aumento significativo 
da carga tributária. Para se ter uma idéia, a Carga Tributária Bruta (CTB)1 atingiu, em 
2007, 34,79% contra 29,03%2 em 1997, ou seja, um aumento de aproximadamente 20% 
em somente dez anos.

A fim de compensar a onerosidade trazida pelo aumento dos tributos, os governantes 
passaram a conceder anistias e incentivos fiscais, o que acabou causando o fenômeno 
da guerra fiscal e levou à mudança de comportamento dos próprios contribuintes, que 

1 A carga tributária bruta é definida como a razão entre a arrecadação total e o Produto Interno Bruto (PIB) nominal a preços de 
mercado.
2 Carga tributária no Brasil − 2001 e 2007. Estudos econômicos e dados estatísticos desenvolvidos e compilados pela Coordenação-
Geral de Política Tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/
EstTributarios/Estatisticas/default.htm>. Acesso em: 09/02/2009.
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passaram a orientar suas ações para a busca de uma gestão negocial que melhor apro-
veitasse os descontos concedidos pelo Poder Público.

Tendo em vista que a gestão pública responsável requer o controle sobre todos os tipos 
de receita, inclusive as que deixam de ser arrecadadas por causa de benefícios tribu-
tários, passaremos a analisar os fatores que levam à concessão de incentivos fiscais e 
anistias, seus prós e contras. Por fim, abordaremos a necessidade de os tribunais de 
contas exercerem um controle efetivo sobre as renúncias de receita a fim de que, no 
exercício de seu papel constitucional, possam contribuir para a boa gestão dos recursos 
públicos.

3 Incentivos ou benefícios fiscais

3.1 Disposições legais sobre o tema

A matéria sobre renúncia de receita sempre foi tratada em segundo plano, apesar 
de a Constituição Federal de 1988 exigir que a lei orçamentária venha acompanhada 
de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 
e creditícia3.

A Constituição prevê, ainda, em seu art. 150, § 6º 4, a necessidade de lei específica e 
exclusiva para a outorga de qualquer benefício fiscal. Tal imposição revela-se de suma 
importância para evitar a desorganização legislativa e o encobrimento da concessão de 
privilégios a determinados contribuintes ou grupos de contribuintes, já que a previsão 
de benefícios em contextos legais esparsos torna muito mais difícil a fiscalização sobre 
situações de desigualdade desarrazoada.

Foi a partir da publicação da LRF, porém, que o assunto ganhou maior notoriedade, pois 
a nova lei estabeleceu, em seu art. 14, diretrizes para a concessão de benefícios tribu-
tários, além de especificar as modalidades de renúncia de receita: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de na-
tureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

3 Art. 165, § 6º, da CF/88.
4 Art. 150, § 6º, da CF/88. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia 
ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art. 155, § 2º, XII, g.
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acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, aten-
der ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma 
das seguintes condições:

I — demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 
lei de diretrizes orçamentárias;

II — estar acompanhada de medidas de compensação, no período men-
cionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da ele-
vação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presu-
mido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 
que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 
II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 
referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I — às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV 
e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II — ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos res-
pectivos custos de cobrança.

Assim, sob a ótica da LRF, além de considerar o interesse público justificador do ato, 

para que o gestor público conceda ou amplie algum incentivo tributário, deverá apre-

sentar estimativa do impacto orçamentário-financeiro da concessão e atender ao dis-

posto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Deve comprovar, também, que o ato 

foi considerado na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual (LOA) e evidenciar 

que a renúncia não irá afetar as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas 

Fiscais ou, se preferir, poderá adotar medidas de compensação para contrabalançar as 

renúncias, tais como elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 

ou criação de tributo ou contribuição. 

Importante destacar que, caso o gestor opte pela adoção de medidas de compensação, 

deverá fazê-lo por meio das medidas listadas acima, não podendo, por exemplo, con-
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siderar o excesso de arrecadação5 para tanto. Os excessos ocasionados por combate à 
sonegação, crescimento do PIB ou por outras situações imprevisíveis e de caráter não 
continuado não fazem parte do rol de medidas de compensação.

Apesar de a LRF ter fixado uma série de regras para a concessão de benefícios fiscais, 
ela não proibiu essa prática. Seu objetivo foi apenas limitar seu uso, conferindo-
lhe maior racionalidade e transparência. Portanto, o caráter da lei é moralizador, 
pois impede seu uso indiscriminado ao exigir diversas condições para a concessão 
de benefícios.

3.2 Objetivos e consequências da concessão de incentivos fiscais

O ato de conceder benefícios tributários é uma política pública já consagrada em diver-
sos países. Sua utilização pretende auxiliar o desenvolvimento de segmentos econômi-
cos estratégicos, regiões desfavorecidas e grupos de contribuintes. Ao conferir incen-
tivos fiscais, portanto, o Poder Público procura induzir determinados comportamentos 
ao ente privado, pois aumenta sua disponibilidade econômica e lhe confere a decisão 
alocativa dos recursos.

A partir da última década, contudo, a concessão de incentivos fiscais, como estratégia 
para atrair novos investimentos, aumentou exageradamente. Esse fenômeno passou a 
ser conhecido como guerra fiscal. De acordo com Nóbrega6:

Tal prática levou a uma competição desordenada promovendo o au-
mento da concentração industrial em vez de minorá-la, visto que os 
pequenos Estados, já combalidos em suas finanças, tiveram que con-
ceder, proporcionalmente, mais incentivos para a atração de investi-
mentos, não considerando, muitas vezes, de forma clara o retorno dos 
mesmos.

O enfraquecimento ou fechamento das agências regionais de fomento provocou o 
agravamento desta situação, fazendo com que os Estados, ausentes de uma política 
industrial clara, tivessem que utilizar a concessão de benefícios como política de 
desenvolvimento. Além disso, o aumento do fluxo de investimentos estrangeiros 

5 Art. 43, § 3º, da Lei n. 4320/1964. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 
6 NÓBREGA. Renúncia de receita: guerra fiscal e tax expenditure: uma abordagem do art. 14 da LRF. Disponível em: <http://www.
eclap.cl.ilpes/noticias/paginas/6/13526/MarcosNobrega1.pdf>. Acesso em: 09/02/2009.
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no País, provocado pela abertura econômica, aliado às dificuldades financeiras en-

frentadas pelos Estados após a estabilização de preços, acabou por justificar, mais 

uma vez, o uso de incentivos com o objetivo de equilibrar as combalidas finanças 

públicas.

Embora a política de incentivos fiscais tenha sido utilizada como única solução en-

contrada pelos governos em certos momentos, uma análise quanto à oportunidade e 

à viabilidade de sua concessão é necessária. Seria interessante tratar os benefícios 

como se fossem gastos governamentais, apesar de representarem uma despesa de 

natureza diversa daquela do gasto orçamentário direto. Desta forma, poder-se-ia 

confrontar o custo da renúncia de receita com a quantidade de gastos públicos diretos 

necessários para igualar os benefícios dela oriundos e, assim, verificar se o impacto 

provocado pela política (investimento ou geração de emprego em determinados se-

tores ou regiões) é melhor ou mais eficiente que a realização de gastos diretos para 

beneficiar os mesmos agentes.

A decisão quanto à concessão de um incentivo, portanto, deve considerar tanto os 

benefícios que ela poderá trazer quanto o montante de renúncia de receita. Um Es-

tado com setor industrial pouco desenvolvido e uma arrecadação ainda intermitente 

pode, por exemplo, conceder incentivos fiscais para que uma empresa de grande porte 

se instale em determinada região. Neste caso, os benefícios em termos de emprego, 

geração de renda e, ainda, o aparecimento de outras empresas do mesmo setor terão 

como consequência o aumento da arrecadação. Por outro lado, os governantes devem 

estar sempre atentos à possibilidade de especulação, já que os empresários, sabidos na 

possibilidade de obtenção de benefícios e buscando maximizar seu retorno financeiro, 

podem ocultar ou postergar sua decisão sobre investir em determinado local para an-

gariar melhores descontos.

Apesar de a política de estímulo pela via tributária ser justificada pelas intenções 

sociais e econômicas que a cercam, seu uso desenfreado não é aconselhável. Isso 

porque, em regra, as estimativas de impacto são muito difíceis de ser realizadas, 

possibilitando que, por vezes, os verdadeiros objetivos dos governantes sejam masca-

rados. Por essa razão e considerando o elevado volume de recursos que a concessão 

de incentivos geralmente envolve, exige-se um controle efetivo sobre o atendimento 

de seus requisitos legais que, ao mesmo tempo, possibilite a verificação de suas van-

tagens e custo financeiro.
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4 Anistia

4.1 Disposições legais sobre o tema

O conceito legal de anistia é dado pelo art. 180 e seguintes do Código Tributário Nacio-
nal (CTN):

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas ante-
riormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:

I — aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou si-
mulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II — salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art. 181. A anistia pode ser concedida:

I — em caráter geral;

II — limitadamente:

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 
montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território da entidade tributante, em fun-
ção de condições a ela peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que 
a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade 
administrativa.

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efeti-
vada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento 
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para 
sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito ad-
quirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Diferentemente da remissão, prevista no art. 172 do CTN7, que abrange o crédito tri-

7 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do 
crédito tributário, atendendo: 
 I − à situação econômica do sujeito passivo; 
II − ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 
III − à diminuta importância do crédito tributário; 
IV − a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso; 
V − a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
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butário como um todo, a anistia restringe-se apenas às infrações, atingindo, também, 
as penalidades eventualmente aplicadas. A anistia seria, portanto, o perdão legal de 
infrações, tendo como consequência a proibição de que sejam lançadas as respectivas 
penalidades pecuniárias.8

Por implicar na ausência do recolhimento de valores aos cofres estatais, a concessão de 
anistia representa verdadeira renúncia de receita, conforme previsão no art. 14, § 1º, 
da LRF. Por essa razão, assim como o faz para os incentivos e benefícios fiscais, a Cons-
tituição, em seu art. 165, § 6º, exige que a lei orçamentária anual seja acompanhada 
de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as anistias. Da mesma forma, prevê, em 
seu art. 150, § 6º 9, a necessidade de lei específica e exclusiva para sua outorga.

4.2 Aspectos positivos e negativos da concessão de anistias

Em regra, a concessão de anistias implica o perdão de valores significativos que deixam 
de ingressar nos cofres públicos. Em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com o Infor-
mativo n. 85 (julho de 2008) do SINDIFISCO, a instituição do Programa de Parcelamento 
Especial de ICMS, pela Lei Estadual n. 17.247/07, significou um prejuízo ao Estado de 
mais de R$95 milhões, isto considerando a anistia concedida a apenas quatro empresas. 
Destaque-se que embora a lei tenha tido como pano de fundo a instituição de um regi-
me de parcelamento, na prática, ela também trouxe consigo o perdão de penalidades 
a fim de facilitar o pagamento/recebimento do tributo.

Partindo do caso narrado, pode-se afirmar que uma anistia pode ser concedida por di-
versos fatores. Geralmente, questões políticas determinam a necessidade e o momento 
de sua concessão. Embora a maioria das pessoas não a veja com bons olhos, a justi-
ficativa de sua concessão reside no fato de que a anistia teria o condão de recuperar 
créditos considerados de baixa recuperabilidade pelo Estado, seja pela existência de 
matérias de alta indagação jurídica, seja pela situação de dificuldade econômica em 
que se encontram alguns contribuintes. Além disso, alega-se que, para o Estado, seria 
muito melhor perdoar apenas a penalidade do que conceder uma remissão, atingindo, 
também, o valor do tributo.

8 ALEXANDRE, 2007, p. 448.
9 Art. 150, § 6º da CF/88: Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia 
ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art. 155, § 2º, XII, g.
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Alguns defendem a concessão de anistias especialmente quando se trata de débitos de 
pequeno valor, já que, nesses casos, o custo de uma execução fiscal certamente seria 
superior ao valor do próprio crédito tributário. Portanto, com a anistia, apesar de se 
ter uma redução do valor do débito, a mesma poderia servir de estímulo ao pagamento 
de quantias que, por razões de eficiência e economicidade, provavelmente não seriam 
cobradas judicialmente.

Assim, quando o devedor aproveita o desconto concedido para quitar suas obrigações e ficar 
em dia com o fisco, pode-se dizer que houve um efeito positivo da anistia, uma vez que:

l sua concessão anteciparia o recebimento de créditos que poderiam levar anos de 
discussão judicial, correndo-se, ainda, o risco de o Estado obter pronunciamentos des-
favoráveis, tendo de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência;

l quando o contribuinte encontra-se em estado quase total de insolvência, dificilmente 
o Estado localiza bens passíveis de penhora;

l quando o Estado perdoa apenas a penalidade, apesar de reduzir ainda mais o valor do 
débito, estimula-se o pagamento. Segue-se, assim, a lógica do melhor pouco que nada.

é este o entendimento defendido por Brasil10, para quem:

a anistia é medida que, muito embora carregue um certo ar de in-
justiça, representa também uma medida tipicamente administrativa e 
racional, em que é necessário assumir uma perda para que o ganho não 
represente uma perda ainda maior. No fim, tudo se resume pela relação 
existente entre custo e benefício.

Por outro lado, não se pode deixar de considerar os chamados efeitos perversos que a 
anistia traz. De acordo com Marton11:

a concessão de prêmios para o pagamento dos débitos tributários em 
atraso, com anistia das multas e diminuição dos juros, é afrontosa para 
o contribuinte que pagou tempestivamente sua dívida tributária, crian-
do situação diferenciada entre contribuintes, com o favorecimento do 
inadimplente e do sonegador.

10 BRASIL. Custo versus benefício.Disponível em: <http://www2.uol.com.br/bestcars/colunas2/q188.htm>. Acesso em: 01/08/2008.
11 MARTON. Reflexões sobre a sonegação tributária. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2248>. Acesso em: 01/08/2008.
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Este é, talvez, o principal e mais grave efeito que se verifica na concessão de anistias, 
principalmente quando o contribuinte, que age de acordo com lei, vê-se forçado, em ra-
zão da concorrência, a deixar de pagar os tributos tempestivamente, para igualar-se às 
condições do concorrente. Verifica-se, assim, uma espécie de contaminação pautada na 
necessidade de sobrevivência no mercado. Em outras palavras, verdadeiro efeito dominó.

Quando a concessão de anistias passa a ser um hábito, é possível verificar, ainda, uma 
segunda postura dos contribuintes, que passam a agir sempre no aguardo de nova lei 
que venha perdoar as infrações e, consequentemente, as multas decorrentes do re-
colhimento extemporâneo do tributo. Cria-se, assim, um ciclo vicioso e, simultanea-
mente, uma certeza de que o pagamento no tempo certo gera prejuízos ao invés de 
benefícios.

É o que afirma Rosa12:

a concessão indiscriminada de anistias fiscais aparenta desconhecimen-
to de ser esta uma política fiscal de efeitos muito negativos, desesti-
mulando, e não incentivando, o pagamento de tributos. Tal situação 
deve-se ao fato de que anistias fiscais, por se caracterizarem como um 
prêmio para quem não efetuou seus recolhimentos em dia, não trazem 
recursos adicionais ao caixa do governo, ao contrário do que à primeira 
vista pode-se imaginar. Devido ao hábito de se concederem anistias fis-
cais, induz-se o contribuinte a não efetuar seus recolhimentos pontual-
mente e, por conseguinte, pode-se afirmar que uma anistia fiscal nada 
mais faz do que trazer, ao caixa do governo, recursos que já teriam sido 
a este recolhidos, caso não fossem as anistias fiscais concedidas tão fre-
quentemente e sem nenhum critério.

Por fim, um terceiro efeito negativo que se observa na concessão de anistias é o fato de 
que ela representa o perdão das multas apenas para os contribuintes que se encontram 
com seus débitos em aberto, excluindo aqueles que, por uma razão qualquer, deixaram 
de pagar o débito no momento correto e, posteriormente, querendo regularizar sua 
situação, efetuaram o pagamento do valor principal adicionado a multas e juros. Nesse 
caso, pode-se dizer que haveria, ao menos em tese, uma condensação das duas conse-
quências anteriores, vez que o contribuinte nessa situação ficaria ainda mais revoltado 
pela sensação de injustiça por ter pagado o débito com acréscimos.

12 ROSA. Da impossibilidade de dispensa parcial de multas fiscais por meio de anistia fiscal. Disponível em: <http://mx.geocities.
com/profpito/daimpossibilidade.html>. Acesso em:  01/08/2008.
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Em síntese, vale transcrever a lição de Coêlho13:

a prática indiscriminada de remissões conjugadas com anistias, ou até 
mesmo da anistia como estímulo para o pagamento de tributo não pago, 
é vista com profundas reservas pela sociedade dos bons pagadores. A es-
pera sistemática por anistias estimula o inadimplemento das obrigações 
tributárias e, ao mesmo tempo, irrita os que, espontaneamente, cum-
priram suas obrigações, ainda que com atraso, ou seja, pagando multas. 
Aqui, a primazia da política é inevitável (tem sido).

Há casos, porém, que justificam as remissões e as anistias. Em primeiro 
lugar, quando eliminam créditos tributários e multas de montante pe-
queno, que tornam a cobrança administrativa ou judicial antieconômi-
ca. Em segundo lugar, quando são impulsionadas pela misericórdia e a 
compreensão, livrando de encargos tributários ou de penalidades fiscais 
setores ou regiões que passam por comprovadas dificuldades.

No que diz respeito ao impacto das anistias na arrecadação, pode-se dizer que, em geral, 
todos os governos concedem anistias e, conhecedores desse comportamento, os contri-
buintes, muitas vezes, preferem aguardar o melhor momento para quitar suas obrigações 
tributárias. Enquanto isso, alocam os recursos em outras áreas que lhes tragam maior ren-
tabilidade. Assim, uma vez concedida uma anistia, observa-se profundo impacto no recebi-
mento da dívida ativa, seja pelo recolhimento imediato de valores que se encontravam em 
aberto, seja pela constatação de um intervalo seguinte caracterizado pela baixa arrecada-
ção. Desta forma, embora num primeiro momento sejam percebidos resultados positivos, 
uma avaliação macro permite concluir que a concessão de anistias de forma constante nem 
sempre trará benefícios ao Estado. Por essa razão, a decisão de concedê-la deverá estar 
acompanhada de metas e indicadores que revelem os possíveis resultados a ser obtidos, 
cabendo, ainda, uma avaliação quanto à relação custo-benefício que a permeia.

5 O controle de renúncia de receitas pelos tribunais de contas

Embora a auditoria de receita pública seja o aspecto menos explorado da administra-
ção tributária, sua relevância tem sido cada vez mais reconhecida e valorizada. Sua 
realização encontra balizas tanto na Constituição Federal de 198814 quanto na Lei n. 
4.320/196415, devendo, ainda, ser mencionada a Lei Complementar n. 101/2000, que 
previu a necessidade de efetiva arrecadação de todos os tributos de competência dos 

13  COÊLHO, 2005, p. 877-878.
14  Art. 70, caput, e 71 da CF/88.
15  Art. 75 da Lei n. 4.320/1964.
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entes da Federação. 

Apesar da importância do tema, poucos países têm se destacado na realização de 
trabalhos específicos com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema de arre-
cadação, não obstante reconheçam ser o controle das receitas fundamental para 
garantir a eficiência e o alcance das ações governamentais e para prevenir a ocor-
rência de fraudes16.

No Brasil, esse controle ainda é bem incipiente, como bem aponta Nóbrega17:

tanto na consciência da importância de fiscalização dos incentivos fis-
cais, bem como na forma operacional de proceder às auditorias. Dessa 
forma, cônscio da fragilidade dos controles sobre a concessão dos incen-
tivos fiscais, os Poderes Executivos preferem esse instrumento.

Destaca-se o trabalho já realizado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que de-
senvolveu estrutura pioneira visando ao controle não apenas das receitas diretamente 
arrecadadas como também das não arrecadadas em virtude da concessão de incentivos 
e benefícios fiscais. É este um bom exemplo de como devem agir os demais tribunais 
de contas do País. 

é certo que a crescente necessidade de arrecadar o maior volume possível de recursos 
com vistas a suprir os gastos públicos, também em constante expansão, exige um con-
trole mais efetivo sobre as receitas e, especialmente, sobre os mecanismos de renún-
cia. Ressalta-se, contudo, que a ação do controle externo não deve cingir-se apenas ao 
aspecto da legalidade, cabendo, igualmente, uma análise quanto à eficácia, economi-
cidade, eficiência e efetividade por meio da auditoria operacional.

Além disso, a própria reavaliação dos incentivos fiscais vigentes, tanto no âmbito 
interno quanto externo, poderia representar outra fonte de receitas para o setor pú-
blico, já que as estimativas de impacto são muito difíceis de ser realizadas e faltam 
avaliações sobre o volume dos incentivos fiscais concedidos. Nos dizeres de Nóbrega18, 

16  NAzARETH. O controle externo da receita e dos benefícios fiscais: a experiência do TCE-RJ. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.
br/cgm/comunicacao/publicacoes/rca/2005_01_02.pdf> Acesso em: 06/02/2009.
17 NÓBREGA. Renúncia de receita: guerra fiscal e tax expenditure: uma abordagem do art. 14 da LRF. Disponível em: <http://www.
eclap.cl.ilpes/noticias/paginas/6/13526/MarcosNobrega1.pdf>. Acesso em:  09/02/2009.
18 NÓBREGA. Renúncia de receita: guerra fiscal e tax expenditure: uma abordagem do art. 14 da LRF. Disponível em: <http://eclap.
cl.ilpes/noticias/paginas/6/13526/MarcosNobrega1.pdf>. Acesso em: 09/02/2009.
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(...) a reanálise dos critérios para concessão de incentivos fiscais pode ser uma boa 
forma de racionalizar a concessão desses benefícios e promover o posterior aumento 
de arrecadação. 

Pode-se dizer, ainda, que a atuação dos tribunais de contas teria influência, inclusive 
com relação à credibilidade do sistema tributário. Isso porque a disposição dos contri-
buintes para pagar os tributos tende a aumentar com a percepção de que os recursos 
públicos estão sendo justa e adequadamente arrecadados. Sob esse prisma, a atuação 
do controle externo seria essencial não apenas para o exercício de seu papel fiscali-
zador, como também para a contribuição à melhoria da arrecadação, cujos benefícios 
acabariam revertendo para a própria população.

6 Conclusão

A partir desses estudos, foi possível concluir que, embora as modalidades de renúncia 
de receita sejam utilizadas como instrumentos de desenvolvimento econômico, seu uso 
desordenado e sem critérios poderá causar um efeito contrário ao esperado. Por essa 
razão, antes de se conceder um incentivo ou uma anistia fiscal, é importante que se-
jam realizados estudos de viabilidade e que sejam bem definidos os objetivos e metas 
pretendidos.

Por outro lado, cabe aos tribunais de contas, ao exercer o controle externo das despe-
sas e receitas públicas, desenvolver métodos que possibilitem a fiscalização dos meca-
nismos de renúncia de receita sob os aspectos da legalidade, eficácia, economicidade, 
eficiência e efetividade. A importância dessa atuação reside, principalmente, na neces-
sidade de uma arrecadação justa, que vise ao equilíbrio econômico-social entre todos 
os setores, retrate-o e não tenha por fim apenas a concessão de privilégios a alguns. 
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Daniel Uchôa Costa Couto

Bacharel em Direito. Pós-graduado em Direito Pro-
cessual Constitucional e em Direito Público. Técnico 
de Controle Externo I do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais.

1 Dos contratos da administração pública

Atualmente, em face da necessidade de implementação de políticas públicas que aten-
dam aos anseios da sociedade, o estabelecimento de relações contratuais no contexto 
da atividade da administração se mostra imprescindível para a satisfação do interesse 
público, haja vista a incapacidade do aparato estatal evidenciada com a derrocada do 
paradigma do Estado Social. Sendo distintas a atividade do Estado e a atividade pública, 
visto que essa pode ser realizada tanto pelos próprios entes estatais como por particu-
lares, os contratos firmados pela administração adquirem enorme importância. 

Conforme bem observa Luciano Ferraz, ao fazer remissão ao período final do século pas-
sado, o impacto da reviravolta mundial no sistema organizacional brasileiro é visível. A 
saída do Estado da prestação direta dos serviços públicos, transportando-os, contratu-
almente, à iniciativa privada é a nota característica do Brasil no final do século.1

De acordo com a teoria geral dos contratos, o contrato configura o acordo de vontades 
com a finalidade de produzir efeitos jurídicos2, cujos elementos essenciais, nos 
termos do art. 104 do Código Civil de 2002, são: agente capaz; objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.

Segundo a doutrina pátria dominante, os contratos firmados pela administração públi-

1 FERRAz, 1999.  
2 PEREIRA, 1995, p. 2.

A controvérsia sobre os limites das 
alterações qualitativas dos contratos 

administrativos
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ca podem ser separados em contratos de direito privado e contratos administrativos. 
Aqueles são regidos predominantemente pelo Direito Privado, mas com derrogações 
decorrentes da inafastável observância das normas de direito público, tendo em vista 
o regime jurídico administrativo. Estes, por sua vez, são regidos pelo Direito Público, 
aplicando-se, supletivamente, as normas de direito privado cuja incidência não impeça 
a obtenção da finalidade pública que se busca alcançar.  

Independentemente de sua natureza, os contratos da administração pública têm que 
respeitar exigências relativas à forma, ao procedimento, à competência e à finalidade, 
decorrentes da aplicação das normas de direito público. Nesse sentido, vale ressaltar a 
lição de Jessé Torres Pereira Júnior ao comentar o caput do artigo 1° da Lei de Licita-
ções e Contratos da Administração Pública, Lei n. 8.666/93, segundo a qual a expressão 
contrato administrativo foi empregada de maneira ampla, abrangendo a generalidade 
dos contratos,  in verbis:

No concernente à extensão do conceito de contrato, a ementa, fa-
zendo apanhado do contexto da lei, evita qualificar os contratos de 
que se ocupa como administrativos. Com razão. A Lei n. 8.666/93 não 
trata somente dos contratos administrativos, como pode fazer crer, à 
primeira vista, a dicção de seu art. 1°. Cuida de todos os contratos 
celebráveis pela administração pública, o que equivale a dizer que 
reconhece a existência de um gênero (os contratos públicos), que se 
subdivide em duas espécies: a dos contratos administrativos, men-
cionados nos arts. 1° e 54; e a dos contratos “cujo conteúdo seja re-
gido, predominantemente, por norma de direito privado”, tal como 
apontado no art. 62, § 3°, e que nem por isso escapam da incidência 
de regime obrigacional publicizado, já que a eles se estendem cer-
tos preceitos típicos dos contratos administrativos (arts. 55 e 58 
e 61).3 (grifo nosso)

Ainda quanto à incidência das normas de direito público sobre os contratos de direito 
privado da administração, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera:  

A pessoa ou autoridade pública investida de poderes para contratar 
dispõe da competência segundo as regras de Direito Administrativo. As 
formalidades que precederão o contrato, quais a autorização para con-
tratar, a exigência de licitação e, eventualmente, requisitos a serem 
atendidos, também se disciplinam pelo Direito Administrativo. Os con-
tratos da administração no Direito brasileiro, sejam administrativos ou 

3 PEREIRA JÚNIOR, 2003, p. 13-14.
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não, são examinados quanto à sua legalidade pelo Tribunal de Contas, 
que, em caso de inobservância das normas a que estavam adstritos, 
pode solicitar ao Congresso Nacional determine sua sustação (art. 71 da 
Carta Constitucional).4

Desse modo, em regra, exige-se que os contratos da administração pública preencham 
alguns requisitos de validade como autorização legislativa, avaliação, licitação, 
motivação, indicação de recursos orçamentários, publicação, aprovação do Tribunal 
de Contas5. Além disso, de acordo com o regime jurídico administrativo, a finalidade, 
direta ou indiretamente visada por toda e qualquer contratação, há de ser pública.

2 Das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos

Destarte, os contratos administrativos constituem espécie de contrato da administração, 
sendo concebidos como os ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra com 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, 
segundo regime jurídico de direito público6.    

Enquanto os contratos de direito privado travados entre particulares são marca-
dos pela horizontalidade da relação, decorrente do princípio da igualdade entre as 
partes, vigorando a regra do pacta sunt servanda — que aponta no sentido de que 
o pacto deve ser cumprido tal como avençado —, os contratos administrativos são 
marcados pela verticalidade da relação. Em razão da finalidade pública a que se 
busca satisfazer por meio do contrato firmado, a presença da administração como 
um dos contratantes acarreta a incidência de determinadas prerrogativas, as deno-
minadas cláusulas exorbitantes ou especiais.

Tais cláusulas, cuja nomenclatura se deve ao fato de estarem fora da órbita (ex orbi) do 
Direito Privado, constituem prerrogativas atribuídas à administração, a fim de viabilizar a 
devida tutela do interesse público. No contrato com a administração, a tônica do contrato 
se desloca da simples harmonia de interesses para a consecução de um fim de interesse 
público7, sendo esse o fundamento para a existência de cláusulas exorbitantes ou especiais.

4  MELLO, 2004, p. 568. 
5  DI PIETRO, 2004, p. 246.
6  DI PIETRO, 2004, p. 240.
7  TÁCITO, 1975, p. 292. 
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O art. 58 da Lei n. 8.666/93 prevê as seguintes prerrogativas atribuídas à administração 
pública, verbis:

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 
esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I — modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finali-
dades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II — rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inc. I do 
art. 79 desta lei; 

III —  fiscalizar-lhes a execução;

IV — aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V — nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens mó-
veis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na 
hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do con-
trato administrativo.

§ 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância 
do contratado.

§ 2° Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-
financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha 
o equilíbrio contratual.

(...)

(destacamos)

Insta enaltecer que, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da boa-fé contra-
tual, tais prerrogativas devem ser exercidas na medida necessária à satisfação do inte-
resse público. Não se pode perder de vista que os contratos firmados pela administração 
impõem a conjugação de interesses opostos e recíprocos, quais sejam, o interesse desta 
na realização da finalidade pública que ensejou a avença e o interesse do particular em 
obter lucro, cuja previsão se encontra nas cláusulas econômico-financeiras e monetá-
rias do contrato. 

Em decorrência do caráter comutativo, que impõe a equivalência entre as obrigações, e 
sinalagmático — referente à reciprocidade das obrigações — do contrato, tais interesses 
devem estar em equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro, entendido como 
a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contra-
tante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe 
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corresponderá8, deve ser mantido ao longo de todo o período de execução contratual, 
somente podendo ser alterado mediante prévia comunicação ao contratante e com sua 
anuência, conforme disposto nos §§ 1° e 2° do art. 58.

Além disso, na hipótese de alteração das cláusulas regulamentares — que, em opo-
sição às cláusulas econômico-financeiras, podem ser modificadas unilateralmente 
pela Administração para melhor adequação do contrato à finalidade pública que se 
busca efetivar —, exige-se a revisão da equação econômico-financeira travada ori-
ginalmente. 

Consoante apontado por Hely Lopes Meirelles:

O contrato administrativo, por parte da Administração, destina-se ao 
atendimento das necessidades públicas, mas por parte do particular con-
tratante objetiva um lucro, através da remuneração consubstanciada nas 
cláusulas econômicas e financeiras. Este lucro há que ser assegurado nos 
termos iniciais do ajuste, durante a execução do contrato, em sua pleni-
tude, mesmo que a Administração se veja compelida a modificar o modo 
e forma da prestação contratual, para melhor adequação às exigências do 
serviço público.9

3 Da mutabilidade dos contratos administrativos

Verifica-se, portanto, que a alteração do contrato representa uma das prerrogativas 
atribuídas à administração, nos termos do art. 58, I, da Lei n. 8.666/93. Tal prerrogati-
va se justifica pelo dever atribuído a esta de bem tutelar o interesse público, cabendo-
lhe, pois, em face de determinadas circunstâncias, realizar as necessárias adequações 
do contrato firmado. De acordo com pertinente lição de Floriano Marques:

O fato é que quando a Administração perfaz um ajuste administrativo, 
presume-se que esteja a perseguir um cometimento que é de interesse 
coletivo, geral, público. Dessume-se, portanto, que se no devir desta 
avença surgirem circunstâncias ou fatores — imprevistos, imprevisíveis, 
mal previstos, supervenientes, enfim — que imponham alterações no 
ajuste, seria absolutamente contraditório negar ao Poder Público a mu-
dança no contrato na precisa medida necessária a contornar os óbices 
supervenientes.10

8 MELLO, 2001, p. 580.
9 MEIRELLES, 1987, p. 161.
10 MARQUES NETO, 1998, p. 105.
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Encarecendo o entendimento de que a alteração do contrato, em face das circunstâncias 
do caso concreto, constitui poder-dever da administração pública, Marçal Justen Filho 
assevera que:

A modificação contratual derivará da constatação técnica da inadequa-
ção da previsão original. Logo, dependerá de critérios técnicos que 
comprovem que a solução adotada anteriormente é antieconômica, 
ineficaz ou inviável. Enfim, deriva da demonstração científica de que 
a solução que melhor atende aos interesses fundamentais não é aquela 
consagrada no contrato original. Logo, a modificação será obrigató-
ria. A Administração Pública terá o dever de promovê-la. Deverá 
apresentar os motivos técnicos aos quais se vincula sua decisão, 
fundamentando-a. 

(...)

Se a Administração deixar de exercitar seu poder, estará atuando mal 
e seus agentes poderão ser responsabilizados pelo descumprimento de 
seus deveres funcionais.11 (grifo nosso)

Faz-se mister ressaltar que, na situação concreta, devem ser ponderados o princí-
pio da mutabilidade do contrato administrativo e o da inalterabilidade do objeto. 
Assim, em caso de necessidade de adequação do contrato para melhor atender ao 
interesse público, cabe à autoridade administrativa competente realizar juízo de 
ponderação, não se admitindo que seja desnaturada a essência do objeto do con-
trato entabulado.

4 Das alterações dos contratos administrativos 

Sobre a eventual alteração contratual, dispõe o art. 65 da Lei de Licitações:

Art. 65.  Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I — unilateralmente pela administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 
nos limites permitidos por esta lei;

II — por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

11 JUSTEN FILHO, 2005, p. 540.
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b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação 
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual.

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício 
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para 
os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei 
n. 9.648, de 1998).

I — (VETADO) (Incluído pela Lei n. 9.648, de 1998)

II — as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(...)

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (grifo nosso)

Da análise do citado dispositivo, verifica-se que os contratos administrativos estão su-
jeitos tanto a eventuais alterações quantitativas como a possíveis alterações qualitati-
vas. As primeiras representam manifestações unilaterais da administração, por motivo 
de conveniência do serviço, que se podem processar dentro dos limites permitidos, sem 
que se modifiquem as especificações do contrato e os critérios definidos nas planilhas 
que o integram12.

12 TÁCITO, 1997, p.118.
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De acordo com o prescrito no § 1° do art. 65, a alteração quantitativa dentro dos 
limites de 25% do valor inicial atualizado do contrato, para o caso de acréscimos ou de 
supressões em obras, serviços ou compras, ou de 50%, na hipótese de reforma de edifício 
ou de equipamento, deve ser obrigatoriamente acatada pelo contratado, mantidas as 
condições da avença.

Por sua vez, as alterações qualitativas decorrem da modificação do projeto ou das es-
pecificações, uma vez verificado — em razão de situação superveniente — que o trato 
originalmente firmado não se mostra o mais adequado aos objetivos do contrato. Tais 
alterações podem ser originadas por eventos supervenientes (a hipótese de descoberta 
científica, que evidencia a necessidade de inovações para ampliar ou assegurar a utili-
dade inicialmente cogitada pela Administração13, por exemplo), por situações pré-exis-
tentes, porém desconhecidas no momento da contratação (falhas geológicas no terreno 
que impedem a realização da obra tal como concebida originalmente, por exemplo), 
como também por inovações tecnológicas que proporcionem alternativa mais adequada 
ao cumprimento do objeto contratado.

Cumpre destacar que a alteração contratual não constitui ato discricionário da 
administração contratante, tomado por juízo de conveniência e oportunidade. Exige-se 
desta a devida exposição dos motivos ensejadores da mudança contratual. Vale dizer 
que, conforme esclarecedora lição de Marçal Justen Filho:

A Administração, após realizar a contratação, não pode impor 
alteração da avença mercê da simples invocação da sua competência 
discricionária. Essa discricionariedade já se exaurira porque exercida 
em momento anterior e adequado. A própria Súmula n. 473 do STF 
representa obstáculo à alteração contratual que se reporte apenas à 
discricionariedade administrativa.

A Administração tem de evidenciar, por isso, a superveniência de 
motivo justificador da alteração contratual. Deve evidenciar que 
a solução localizada na fase interna da licitação não se revelou, 
posteriormente, como a mais adequada. Deve indicar que os fatos 
posteriores alteraram a situação de fato ou de direito e exigem um 
tratamento distinto daquele adotado. Essa interpretação é reforçada 
pelo disposto no art. 49, quando ressalva a faculdade de revogação da 
licitação apenas diante de “razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente (...).” 14 (destacamos)

13 JUSTEN FILHO, 2005, p. 539.
14 JUSTEN FILHO, 2005, p. 538.
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5 Dos limites às alterações dos contratos administrativos 

A doutrina pátria diverge em relação à aplicabilidade dos limites previstos nos §§ 1° 
e 2° do art. 65 da Lei n. 8.666/93 às alterações qualitativas. Alguns estudiosos, como 
José dos Santos Carvalho Filho15 e Jessé Torres Pereira Junior16, entendem que tanto 
as alterações quantitativas como as qualitativas estão submetidas aos aludidos limites. 
Nesse sentido, destaca-se o entendimento do segundo autor mencionado, ao comparar 
as regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n. 2.300/86 e pela Lei n. 8.666/93:

Cotejadas com as correspondentes regras do Decreto-Lei n. 2.300/86, as 
dos §§ 1º e 2º da Lei n. 8.666/93 apresentam identidades e inovações. 

As primeiras:

a) a Administração pode promover as alterações qualquer que seja o 
objeto do contrato (obras, serviços ou compras);

b) os limites de 25% e de 50% referem-se tanto à hipótese da alínea 
a quanto à da alínea b do inciso I;

(...)

As segundas:

(...)

b) à administração é vedado ultrapassar tais limites (de 25% e de 
50%) a qualquer título, seja para acréscimo ou supressão (o que era 
admitido, como exceção, no art. 55, § 4º, do Dec.-Lei n. 2.300/86).

(...)

O § 2º, com a redação da Lei n. 9.648/98, veio conter toda e 
qualquer alteração contratual, inclusive a decorrente de acordo, 
nos limites de acréscimo ou supressão estabelecidos no § 1º, salvo 
se a alteração consistir em supressão consensual. Quer dizer que, 
até 25% ou 50%, conforme o caso, a supressão poderá ser imposta por 
ato unilateral da administração; acima desses limites, poderá ocorrer 
a supressão, desde que haja acordo. Compreenda-se a inteligência do 
novo § 2º: os limites não podem ser ultrapassados quando se tratar de 
acréscimo porque se estaria a vulnerar a principiologia dos contratos 
administrativos. (grifo nosso)

15 CARVALHO FILHO, 2008, p. 185.
16 PEREIRA JÚNIOR, 2003, p. 661-662.
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Por outro lado, a ampla maioria da doutrina nacional17 defende que os limites em 
questão não se aplicam às eventuais alterações qualitativas. Nesse sentido, cita-se o 
apontamento do Ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Roberto Grau, segundo o 
qual:

Neste caso, das modificações de projetos podem decorrer encargos 
para o contratado, encargos aos quais, mercê da incidência da re-
gra do § 6º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 — que confere concreção 
ao princípio do equilíbrio econômico e financeiro do contrato —, evi-
dentemente, deve corresponder o aumento de sua remuneração.

Aqui não há alteração quantitativa do contrato, porém, qualitati-
va, razão pela qual não alcança o caso a limitação quantitativa de 
seu objeto — art. 65, § 1º, b, da Lei n. 8.666/93 — explicitada como 
acréscimo (nas obras) — § 2º desse mesmo art. 65.

Note-se bem: o aumento da remuneração do contratado decorre de mo-
dificação do projeto, ainda que envolva acréscimo de obras — classe 
de casos abrangidos pela hipótese da regra veiculada pelo art. 65, I, a, 
da Lei n. 8.666/93 —, e não de acréscimo ou diminuição quantitativa 
do objeto do contrato (conceito cujo termo é completado na menção a 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras) 
— classe de casos abrangidos pela hipótese da regra veiculada pelo art. 
65, I, b, da Lei n. 8.666/93. 

Exemplificando com a hipótese da compra, pela Administração, de uni-
dades de determinado equipamento: (I) a Administração poderá, com 
esteio no que dispõe o art. 65, I, b, da Lei n. 8.666/93, adquirir número 
maior de unidades desse mesmo equipamento, até 25% do valor ini-
cial atualizado do contrato; (II) a Administração poderá, com esteio no 
que dispõe o art. 65, I, a, da Lei n. 8.666/93, exigir a modificação das 
especificações dos equipamentos, desde que “para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos”, ainda que dessa modificação de especifica-
ções decorra aumento, do valor inicial atualizado do contrato, superior 
a 25% dele.

A única limitação que no caso incide é enunciada pelo texto des-
se art. 65, I, a: “melhor adequação técnica (do contrato) aos seus 
objetivos”.18 (destacamos)

Dessa feita, segundo a corrente predominante, o legislador estabeleceu duas modali-
dades distintas de modificação contratual, sujeitas a regimes distintos. As alterações 

17 Nesse sentido, entre outros: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 554-556; D’ÁVILA, Vera Lúcia Machado. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 315; TÁCITO, Caio. Contrato administrativo – Alteração quantitativa e qualitativa – limites de valor. Boletim de licitações 
e contratos, mar. 1997, p.118; SILVA, Antonio Marcello da. Alteração de projeto, variação de quantidades e direito ao equilíbrio 
financeiro do contrato. Boletim de licitações e contratos, jan. 1996, p.16.
18 GRAU, 1995, p. 24-25.
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quantitativas se encontram disciplinadas pelo disposto no inc. I, b, e nos §§ 1º e 2º, do  

art. 65, da Lei n. 8.666/93. Por seu turno, as alterações qualitativas estão subordinadas 

ao prescrito no art. 65, I, a, combinado com o § 6º do referido dispositivo.

Não obstante, divergindo do posicionamento adotado pela doutrina majoritária, o Tri-

bunal de Contas da União, na Decisão n. 215/99, de relatoria do Ministro José Antônio 

de Macedo, seguindo o parecer do ilustre Subprocurador-Geral do Ministério Público 

junto àquele Tribunal, Lucas Rocha Furtado, firmou entendimento no sentido de que 

tanto as alterações quantitativas como as qualitativas estão sujeitas aos limites pre-

vistos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.666/93. Contudo, na hipótese de alterações 

contratuais consensuais e qualitativas, decorrentes de situação excepcional, admitiu-

se a ultrapassagem dos referidos limites, uma vez demonstrado que a adoção de outra 

alternativa representaria insuportável sacrifício ao interesse público primário e desde 

que respeitados determinados pressupostos, in verbis: 

a) tanto as alterações contratuais quantitativas — que modificam 
a dimensão do objeto — quanto as unilaterais qualitativas — que 
mantêm intangível o objeto, em natureza e em dimensão — estão 
sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 
n. 8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito 
no art. 58, I, da mesma lei, do princípio da proporcionalidade e da 
necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei;

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualita-
tivas e excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é fa-
cultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no item 
anterior, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade 
e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contra-
tante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes 
pressupostos:

I — não acarretar para a administração encargos contratuais superiores 
aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse 
público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento 
licitatório;

II — não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de 
capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;

III — decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades 
não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

IV — não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 
em outro de natureza e propósito diversos;

V — ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, 
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à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios 
sociais e econômicos decorrentes;

VI — demonstrar-se — na motivação do ato que autorizar o aditamento 
contratual que extrapole os limites legais mencionados na alínea a, 
supra — que as consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, 
seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável 
ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela 
obra ou serviço, ou seja, gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto 
à sua urgência e emergência. (grifo nosso)

Embora seja salutar a fixação de um parâmetro para a alteração dos contratos 
administrativos, a fim de se evitarem condutas abusivas envolvendo a execução dos 
mencionados contratos, não se mostra razoável a imposição dos limites prescritos no 
art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei de Licitações às alterações qualitativas. Essas, conforme 
explicitado, decorrem de situações supervenientes que exigem a alteração do projeto 
ou de suas especificações, visto que o contrato tal como inicialmente firmado não se 
apresenta como o mais adequado ao atendimento da finalidade pública.

Assim, urge evidenciar a necessidade de alteração do contrato, a inalterabilidade da 
essência do objeto contratado, a exequibilidade da nova avença para o contratado. 
Ademais, cabe à Administração Pública demonstrar que alteração qualitativa do 
contrato constitui a alternativa mais adequada à satisfação do interesse público, em 
comparação com a possível rescisão do contrato, a realização de nova licitação e a 
posterior contratação, levando-se em consideração diversos princípios norteadores da 
atividade administrativa.

Nesse sentido, insta notar que os pressupostos listados na Decisão n. 215/99 do Tribunal 
de Contas da União para a excepcional ultrapassagem dos limites insertos nos referidos 
dispositivos legais, mencionados nos incs. I a VI, referem-se à observância, em especial, 
dos princípios da economicidade, da licitação, da eficiência, da inalterabilidade do 
objeto, da igualdade, da moralidade e da motivação.

Ora, o respeito a tais princípios se faz imperioso para a realização de toda e qualquer 
alteração qualitativa, independentemente da porcentagem do valor inicial atualizado 
do contrato que essa represente. Ou seja, o preenchimento dos requisitos em questão 
não é necessário apenas para a hipótese de ultrapassagem dos aludidos limites, mas 
para todas as alterações qualitativas, razão pela qual não se justifica o entendimento 
segundo o qual aqueles lhes são aplicáveis.   
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Devidamente motivada a alteração qualitativa, sendo essa a melhor alternativa para 
satisfazer o interesse público primário, parece ilógico fixar um limite percentual a sua 
realização.

Por fim, reforçando esse entendimento, cabe destacar a lição de Celso Antônio Bandeira 
de Mello, segundo a qual os limites estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei de 
Licitações não se aplicam às alterações qualitativas nem às situações excepcionais que 
demandem a alteração do contrato administrativo, verbis: 

É sob a iluminação destes cânones que há de ser entendida a asserção, 
dantes feita, de que, sobretudo nos casos da letra a do art. 65, mas 
não exclusivamente neles, cabe superação dos limites porcentuais es-
tabelecidos na Lei n. 8.666. É também ao lume destes mesmos vetores 
exegéticos que se haverão de estabelecer cerceios a tal possibilidade, 
para, afinal, buscar caracterizar a espécie de situações em que se deve 
considerar justificada, em nome do interesse público e sem gravames 
para o princípio da licitação (com os valores nele resguardados), a 
superação dos aludidos limites de 25 ou 50%, conforme o caso, contem-
plados na Lei n. 8.666.

(...)

Ao cabo das considerações até então feitas, impende dizer que 
nas hipóteses aludidas não há ferimento ao princípio da licitação 
e dos valores que nele se albergam. Não há ferimento ao princípio 
da igualdade, pois todos os que disputaram o certame fizeram-no sob 
determinadas condições, e a quem quer que fosse o vencedor aplicar-
se-iam as mesmas eventualidades de superação dos limites referidos no 
§ 1º do art. 65, perante as circunstâncias aludidas. Não há ferimento 
ao princípio da busca do negócio mais vantajoso às conveniências 
públicas por serem precisamente elas que reclamam dita superação. 
Não há, igualmente, ofensa ao princípio da probidade administra-
tiva porquanto, conforme dito, as autoridades públicas, em comum 
acordo com os contratados, não têm liberdade para agir ao seu sabor 
nas ampliações mencionadas, já que só poderão fazê-lo ante hipóteses 
do gênero indicado. A possibilidade de agravos à probidade nestas situ-
ações não é distinta da que pode irromper na grande maioria dos atos 
administrativos, inexistindo, pois, o que a peculiarizasse em confronto 
com quaisquer outras.19 (destacamos)

19 MELLO. Extensão das alterações dos contratos administrativos: a questão dos 25%. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, nov./dez. 2005, jan. 2006, p. 16-21. Disponível na Internet: <http://
www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 19 de janeiro de 2008. 
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6 Conclusão 

Diante do exposto, depreende-se não assistir razão ao entendimento que propugna pela 

aplicação dos limites fixados nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei n. 8.666/93 às alterações 

qualitativas dos contratos administrativos. Sendo tais alterações decorrentes de situ-

ações supervenientes, impositivas da alteração do projeto ou de suas especificações, 

visando à solução mais apropriada para a satisfação do interesse público, mostra-se 

despropositada a imposição de tais limites. Faz-se necessário, porém, evidenciar a ne-

cessidade de alteração do contrato, a inalterabilidade da essência do objeto contrata-

do, a exequibilidade da nova avença para o contratado. Ademais, cabe à Administração 

Pública demonstrar que a alteração qualitativa do contrato constitui a alternativa mais 

adequada à satisfação do interesse público, em comparação com a possível rescisão do 

contrato, a realização de nova licitação e a posterior contratação, levando-se em con-

sideração diversos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, os 

princípios da economicidade, da licitação, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, 

da igualdade, da moralidade e da motivação.
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Concessão de plano de 
saúde e auxílio-alimentação 
a servidores

RELATóRIO

Trata-se de consulta subscrita pelo Vereador Marcelo Nunes de Souza, Presi-
dente do Legislativo de Alterosa, vazada nos termos abaixo transcritos:

1) Poderia a câmara municipal, mediante projeto de resolução de au-
toria da mesa diretora submetido à aprovação plenária, autorizar e  
regulamentar a concessão de plano de saúde e auxílio-alimentação a 
seu servidores?

2) Em caso de concessão do benefício, a despesa seria considerada gas-
tos com pessoal?

Em acréscimo, pondero que, também, o pretendido plano de 
saúde deva ser estendido a todos os servidores da municipa-
lidade, não apenas àqueles lotados na edilidade local, sob 
pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, cuja 
concessão deverá ser efetivada mediante expressa previsão 
legal e específica dotação orçamentária, além de estar inclu-
ída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

EMENTA: Câmara Municipal — Concessão de 
plano de saúde e auxílio-alimentação a ser-
vidores — Necessidade de lei municipal e de 
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias — Prévia e es-
pecífica dotação orçamentária — Licitação — Extensão dos benefícios a 
todos os servidores do Município — Gastos com plano de saúde lançados 
em Despesa de Pessoal e com auxílio-alimentação em Outros Serviços 
de Terceiros-Pessoa jurídica.

RELATOR: CONSELHEIRO SIMãO PEDRO TOLEDO
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CONSULTA N. 759.623
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PRELIMINAR

Na preliminar, voto pelo conhecimento da presente consulta, por ser legí-

tima a parte e afeto à competência do Tribunal o tema nela versado com 

fulcro no art. 7º, X, alínea a, da Resolução TC n. 10, de 3 de julho de 1996 

(Regimento Interno).

MéRITO

No mérito, respondo, em tese, aos questionamentos, considerado o pare-

cer mais recente já emitido por este colegiado sobre a matéria na Consulta 

n. 719.033, originária da Câmara Municipal de Bom Sucesso, relatada pelo 

Exmo. Conselheiro substituto Gilberto Diniz, em 05/09/2007, e a qual foi 

aprovada, no mérito, por unanimidade.

Naquela assentada, S. Exa. abordou, indiretamente, o objeto da consulta em 

mesa, divergindo do entendimento até então prevalecente nesta Casa sobre 

a impossibilidade, em princípio, de os Municípios arcarem com os custos de 

planos de saúde para seus servidores, sob o argumento de constituir dupli-

cidade de benefício, tendo em vista que a saúde, organizada em sistema 

único, já é financiada pelo Poder Público, sendo dotada dos atributos da uni-

versalidade e da igualdade, conforme disposto no art. 196 e § 1º do art. 198 

da Carta Republicana de 1988.

Em outra vertente, o Tribunal admitia a contratação de plano de saúde para 

funcionários municipais, desde que em caráter complementar, devidamente 

autorizada por lei local, com previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias — 

LDO, respeitados a equidade na participação de cada servidor e o procedi-

mento licitatório, além de observar o lançamento dos gastos como despesas 

com pessoal, a cujos limites legais estariam vinculados.

Posicionando-se ao contrário, o Exmo. Relator da consulta indicada,  Conse-

lheiro substituto Gilberto Diniz, aduziu o seguinte, in verbis:

De início, entendo que a orientação hoje adotada pelo colegiado não se 
coaduna com a autonomia administrativa e financeira dos Municípios, 
a teor dos arts. 18 e 30 da Constituição de 1988. Isso porque os Muni-
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cípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local 
e aplicar suas receitas livremente, observados, por óbvio, os princípios 
contidos na Carta Federal e na do respectivo Estado-Membro e as nor-
mas de sua lei orgânica e das leis de caráter nacional.

Lado outro, a contratação de plano de saúde para servidores não con-
figura duplo benefício social, considerando que não se enquadra entre 
aquelas ações e serviços públicos de saúde prestados pelo Sistema Único 
de Saúde — SUS, de caráter universal e igualitário a que alude o art. 196 
da Lex Legum, os quais se constituem em dever do Estado, termo que 
abarca União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios.

Em linhas gerais, esse dever estatal, levado a efeito pelo SUS, é con-
substanciado nas ações e serviços públicos que visam a promover, prote-
ger, recuperar e reabilitar a saúde de toda a população.

Para atender a esse desiderato, os entes políticos devem alocar anu-
almente percentuais mínimos de recursos, nos termos previstos na EC 
n. 29, de 13/09/00 (no caso dos Municípios, o percentual é de 15%), 
observadas as normas da Lei Federal n. 8.080, de 19/09/90, e de atos 
regulamentares do Conselho Nacional de Saúde.

Entretanto, a contratação de plano de saúde para o servidor não tem as 
mesmas características de tais serviços ou ações públicas. A uma, por-
que se destina a clientela específica, não se constituindo, pois, numa 
ação direta ou indireta para fomentar a saúde pública. A duas, porquan-
to constitui vantagem pecuniária inerente à política remuneratória do 
empregador, no caso a administração, que visa a valorizar o funcionalis-
mo pelos trabalhos prestados como qualquer outro benefício concedido 
ao servidor.

Trata-se de utilidade que se agrega à remuneração, cuja finalidade é 
garantir a melhoria da condição social e o atendimento de uma das ne-
cessidades vitais básicas do servidor e de sua família — a saúde — como, 
a propósito, é preconizado pelo art. 7º da Carta Federal.

Nessa esteira, a criação da mencionada vantagem pecuniária, mediante 
lei, não configura duplo benefício. A meu juízo, haveria duplo benefí-
cio, por exemplo, se a Administração Pública mineira contratasse outro 
plano de saúde para seus servidores, a par da assistência à saúde já 
prestada pelo IPSEMG.

Por tais motivos, não vislumbro, sequer, afronta aos princípios da isono-
mia e da impessoalidade. Haveria, sim, quebra dessas normas fundan-
tes se o Poder Público privilegiasse seus servidores em detrimento dos 
demais cidadãos no atendimento dos serviços prestados pelo SUS, o que 
não é o caso.

Nesse contexto, cumpre evidenciar que o art. 169 da Carta da República 
de 1988 determina a fixação de limites de despesas com pessoal para os 
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entes federados, e seu § 1º estabelece os critérios para a concessão de 
vantagem ou benefício ao servidor, incluído aumento de remuneração.

Para que isso ocorra, é necessário haver prévia e específica dotação or-
çamentária, suficiente para atender às projeções de despesas com pes-
soal e aos acréscimos dela decorrentes, e autorização específica na LDO.

A Lei Complementar n. 101, de 04/05/00, fixou para o Município o limi-
te de gastos com pessoal em 60% da receita corrente líquida, dos quais 
6% se destinam ao Legislativo e 54% ao Executivo conforme disposto no 
inc. III do art. 19 e inc. III do art. 20.

Ademais, a sobredita lei complementar impôs condições e normas de 
planejamento financeiro e orçamentário para a geração de despesa pú-
blica, sobretudo aquelas contidas em seus arts. 16 e 17.

Assim, se o Município dispuser de recursos orçamentários e financeiros 
para conceder tal vantagem ou benefício, atendidas as condições e limi-
tes legais, poderá fazê-lo, independentemente da assistência prestada 
em caráter universal e igualitário pelo SUS.

(...) 

(...) para reforçar a tese ora defendida, calha salientar que o inc. II do 
§ 3º do art. 230 da Lei n. 8.112, de 11/12/90, que disciplina o Estatuto 
dos Servidores Públicos Federais, com redação dada pela Lei n. 11.302, 
de 10/05/06, autoriza (...) a União e suas entidades autárquicas e fun-
dacionais a contratar, mediante licitação, na forma da Lei n. 8.666, de 
21/06/93, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saú-
de que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador.

(...) manter entendimento diverso do que ora se propõe é caminhar 
na contramão dos acontecimentos uma vez que, no âmbito federal, a 
citada lei foi recentemente modificada justamente para permitir que a 
União, suas autarquias e fundações contratem planos e seguros privados 
de assistência à saúde para os servidores.

(...) a contribuição da Administração para custeio de plano de saúde 
para servidores é totalmente legal e, a par de ser considerada como 
despesa de pessoal, constitui vantagem pecuniária de natureza remu-
neratória.

Pelo exposto, ouso divergir da orientação deste Tribunal por entender 
que não há razão para se obstar à participação de Município no custeio 
de plano de saúde a seus servidores, desde que atendidas as condicio-
nantes constitucionais e legais anteriormente mencionadas.

Em relação ao auxílio-alimentação, não há, também, impedimento legal para 

sua concessão aos servidores municipais.
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Para a concessão do mencionado benefício, entretanto, é de mister sejam 

observados os pressupostos discriminados pelo Exmo. Conselheiro Eduardo 

Carone Costa na resposta à Consulta n. 684.998, da Câmara Municipal de 

Extrema, relatada por S. Exa. na Sessão de 15/12/2004, a saber:

1) seja respeitado o princípio da isonomia, ou seja, os benefícios po-
dem ser concedidos desde que alcancem a totalidade dos servidores da 
administração pública municipal que se enquadrem nos critérios pré-
estabelecidos em lei;

2) haja lei municipal autorizando a concessão dos referidos benefícios;

3) exista autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias; e

4) haja dotação orçamentária específica para suportar as respectivas 
despesas.

A concessão desse benefício deve obedecer, ainda, ao disposto nos arts. 
16 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000, eis que esses dispositivos le-
gais prescrevem cautelas a serem observadas para a geração de despesa 
pública, notadamente aquela de caráter continuado.

Além disso, cabe salientar, por derradeiro, que devem ser observadas 
também as disposições da Lei n. 8.666/93 (Estatuto das Licitações e 
Contratos), se houver a contratação de empresa para fornecimento de 
vale-alimentação.

Por remate, cumpre salientar que o benefício funcional em questão 
tem natureza indenizatória e, consequentemente, os gastos públicos a 
esse título não são computados para aferição dos limites de despesas 
totais com pessoal fixados na Lei Complementar n. 101/2000, tanto 
que são contabilizados no elemento 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de 
Terceiros-Pessoa Jurídica.

Em acréscimo, pondero que, também, o pretendido plano de saúde deva 

ser estendido a todos os servidores da municipalidade, não apenas àqueles 

lotados na edilidade local, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da 

isonomia, cuja concessão deverá ser efetivada mediante expressa previsão 

legal e específica dotação orçamentária, além de estar incluída na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Isto posto, ao primeiro quesito, respondo negativamente e ao segundo, po-

sitivamente tão-somente no que toca ao plano de saúde, por se tratar o 

auxílio-alimentação de verba de caráter indenizatório, não sendo, portanto, 

computado para aferição dos limites de despesas totais com pessoal.
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Por oportuno, devem ser encaminhadas ao consulente, para o seu conheci-
mento, as cópias das notas taquigráficas, na íntegra, das Consultas paradig-
mas de números 684.998 e 719.033.

é como voto, Sr. Presidente.  

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno, na Sessão do dia 
08/10/08 presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto 
Diniz, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila, Cons. em exercício 
Hamilton Coelho e Cons. Adriene Andrade, que aprovaram o parecer exarado pelo 
relator por unanimidade.
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Exame da 
legalidade de 
garantia 
contratual pelo
Tribunal de Contas

EMENTA: Administração Pública — Contratos — Garantias — Verificação 
da legalidade — Competência do TCEMG — Autorização para devolução 
— Matéria não contemplada na atual legislação como competência desta 
Corte.

RELATóRIO

Tratam os presentes autos de consulta subscrita por Lúcia Maria Glück Ca-

margo, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, por meio da qual indaga, in 

verbis: 

1) Reporto-me a V.Exa. para efetuar consulta acerca da obrigatoriedade 
ou não por parte da Administração Pública de efetuar algum tipo de 
procedimento junto a esse egrégio Tribunal, na hipótese de uma das ga-
rantias previstas no art. 56, § 1º, I a III, da Lei Federal n. 8.666/93, que 
porventura tenham sido exigidas por ocasião de processo licitatório. 

A presente consulta foi instruída com o parecer da lavra do douto Auditor Ha-
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RELATOR: CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA

CONSULTA N. 763.313

(...) em face da nova Lei Orgânica desta Casa, refoge da competência deste Tribunal 
apreciar a autorização para devolução de documento garantidor que visa a assegurar o 
cumprimento de obrigação oferecida ao Poder Público (...). 
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milton Coelho (fls. 6 a 13), consoante as disposições do inc. III do art. 39 c/c o 

art. 216 da Resolução TC n. 10/96, o qual consigna conclusão preliminar pelo 

seu conhecimento.

é o relatório.

Nesse caso, a consulente referiu-se apenas aos dispositivos, mas é aquela 

questão de fiança, de garantias oferecidas pelos prestadores de serviços ou 

contratados pelo Estado. 

PRELIMINAR

Quanto às questões aventadas pela consulente, constata-se que são de 

inegável repercussão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e 

operacional, sendo, portanto, afetas à competência desta egrégia Corte de 

Contas.                                   

Diante do exposto, em preliminar, conheço da presente consulta para examinar 

o mérito das indagações suscitadas pela consulente, que tem legitimidade 

para se dirigir ao Tribunal.                                    

MéRITO

Ante o exposto, respondo às indagações da consulente esclarecendo o que           

se segue:

Inicialmente, cumpre destacar que a indagação da consulente se refere à ne-

cessidade ou não por parte da Administração Pública de efetuar algum proce-

dimento junto a este egrégio Tribunal, na hipótese de devolução de uma das 

garantias previstas no art. 56, § 1º, inc. I a III, da Lei Federal n. 8.666/93, 

que porventura tenham sido exigidas por ocasião de processo licitatório.

Esclareça-se que a legislação anterior à Lei Complementar n. 33, de 

28/06/94, em seu art. 13, XXIV, estabelecia como competência deste Tri-

bunal: verificar a legalidade das cauções e fianças e autorizar a sua resti-

tuição mediante comprovação da execução ou da rescisão do instrumento 

que lhe deu origem. 
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De igual modo o Regimento Interno desta Casa — Resolução TC n. 10/96 — 

atribuiu à Auditoria competência para elaboração de parecer coletivo, na 

forma do inc. III do art. 39A : restituições de cauções, levantamento de 

fianças e seguros-garantia dos contratos e instrumentos congêneres de sua 

competência.

Como bem salientou a douta Auditoria em seu pronunciamento de fls. 08, 

o questionamento em tela foi apreciado, por este Tribunal, na Consulta n. 

253.740, respondida na Sessão do dia 17/04/96, oportunidade na qual foi re-

forçada a competência deste Tribunal, no exercício do controle externo, de 

apreciar a legalidade da restituição de garantias, afastando qualquer dúvida 

acerca de que este controle estaria infringindo o princípio republicano da 

separação de poderes. Naquela assentada, restou claro que a competência 

autônoma dos poderes não inclui os atos de fiscalização que a Constituição 

e a lei estabelecem como do âmbito do controle externo, entre os quais se 

incluíam os dispositivos da então Lei Orgânica desta Casa, a Lei Complemen-

tar n. 33/94.

Todavia, cumpre salientar que, com a recente promulgação da nova Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar n. 102, de 17 de janeiro 

de 2008, operou-se modificação do posicionamento desta Corte quanto ao 

tema, uma vez que a nova lei não mais contempla a verificação da legalidade 

da restituição de garantias entre as competências do Tribunal de Contas.

Ressalte-se que, não obstante o inc. XXIV do art. 3º da Lei Complementar 

n. 102/08 tratar de garantias contratuais, deixou de impor o exame de 

legalidade quanto à sua devolução, atribuindo a esta Corte de Contas tão-

somente a competência de verificar a legalidade de fianças e demais garantias 

contratuais.

Observa-se, ainda, que a teor da Resolução n. 01/08 — que modificou a 

redação do art. 39 do Regimento Interno — excluiu da competência do auditor 

promover a instrução dos processos sujeitos à emissão de parecer coletivo.

Nesse sentido, não há na Lei Orgânica do Tribunal, nem em seu Regimento 

Interno dispositivo que contemple a atuação desta Corte em caso de restituição 
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de garantias exigidas em contratos.  

Ante o exposto, respondo à questão suscitada pela consulente esclarecendo 
que, em face da nova Lei Orgânica desta Casa, refoge da competência deste 
Tribunal apreciar a autorização para devolução de documento garantidor que 
visa a assegurar o cumprimento de obrigação oferecida ao Poder Público, 
incluída a hipótese aventada, isto é, de uma das garantias previstas no             
art. 56, § 1º, I a III, da Lei Federal n. 8.666/93.     

é assim que voto.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 10/12/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
em exercício Licurgo Mourão, Cons. Wanderley Ávila e Cons. Antônio Carlos Andrada 
que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo relator, estando o Cons. 
em exercício Hamilton Coelho impedido.
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EMENTA: Administração indireta estadual — Prestação de serviços pú-
blicos por meio de cooperação federativa — Convênio de cooperação 
— Transferência de competência — Necessidade de promulgação de lei  
estadual que estabeleça normas gerais relativas à configuração do con-
vênio de cooperação — Promulgação de lei de iniciativa de cada ente 
público local para adesão ao convênio — Contrato de programa — Desne-
cessidade de autorização legislativa — Dispensa de licitação.

Convênio de cooperação e 
contrato de programa —  
posicionamento acerca da 
necessidade de autorização 
legislativa para sua pactuação

RELATóRIO

Tratam os autos de consulta subscrita por Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, 

Diretor Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA, 

por meio da qual questiona esta egrégia Corte de Contas sobre a necessidade 

de autorização expressa do Poder Legislativo municipal para a pactuação 

de convênio de cooperação e de contrato de programa entre os Municípios 

mineiros, o Estado de Minas Gerais e a Copasa, para a outorga das competências 

RELATOR: CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA

CONSULTA N. 751.717

(...) a validade dos contratos de programa não está adstrita à promulgação de lei, pois tais 
instrumentos decorrem da consecução de atividades meramente administrativas, função 
típica do Poder Executivo.
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de organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos 

municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

A consulta foi instruída com parecer da douta Auditoria (fls. 19 a 21), consoante 

as disposições do inc. V do art. 27 da Lei Complementar n. 102/08, o qual 

consigna conclusão preliminar pelo seu não-conhecimento.

é o relatório.  

 PRELIMINAR 

Do exame dos pressupostos de conhecimento da presente consulta, constata-

se que a autoridade que a subscreve tem legitimidade para formulá-la, 

conforme estabelece a alínea g, inc. X do art. 7º do Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução n. 10/96. 

Relativamente ao objeto da indagação, verifica-se que se trata de matéria de 

relevante repercussão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

estando, destarte, inserida no âmbito de competência do Tribunal de Contas, 

em consonância com o comando normativo insculpido no art. 70 da Carta 

Magna de 1988. 

Nesse sentido, preliminarmente, tomo conhecimento, em tese, da consulta 

em pauta.

MéRITO

Em sede inicial, considero conveniente registrar as principais considerações 

subscritas pela consulente, tendo em vista que as informações por ela 

sublinhadas revelam-se imprescindíveis para a compreensão da matéria.    

Consoante se infere dos apontamentos indicados na peça inaugural, verifica-

se que a maioria dos Municípios mineiros, até o ano de 2007, delegava a 

prestação dos serviços públicos locais de saneamento básico à consulente 

— Companhia de Saneamento de Minas Gerais, empresa estatal estadual, 

a qual, nos termos do art. 1º da Lei mineira n. 6.084/73, tem competência 
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para planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços pú-

blicos de saneamento básico, mediante contrato de concessão ou convênio 

específico com os Municípios. 

Contudo, em decorrência da entrada em vigor de novas leis atinentes à for-

matação do modelo de gestão e à política nacional de saneamento básico, 

veiculadas, respectivamente, nas Leis n. 11.107, de 06 de abril de 2005, e 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, alega a consulente que houve alteração na 

natureza do instrumento negocial firmado entre a prestadora do serviço e os 

entes públicos municipais. 

A título de registro, vale assentar que a Lei Federal n. 11.107/2005, de 06 

de abril de 2005, diploma de alcance nacional, visa à estipulação de normas 

gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios celebrarem  

consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum.  Por 

sua vez, a Lei n. 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o sanea-

mento básico, fixando, entre outros aspectos, preceitos de natureza principio-

lógica e instrumental pertinentes ao oferecimento desses serviços públicos. 

Nos termos da nova legislação, operou-se a expansão das atribuições pas-

síveis de delegação no âmbito do saneamento básico, tornando-se viável a 

celebração de convênio de cooperação entre o Estado de Minas Gerais e os 

Municípios, com o fito de promover a transferência de competências mu-

nicipais de organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços de 

saneamento local ao ente estadual, em consonância com o disposto no art. 

8º da Lei Federal n. 11.445/07. 

Firmada a parceria, admite a legislação que a entidade da administração pú-

blica indireta estadual celebre contrato de programa com os Municípios em 

substituição aos contratos de concessão anteriormente ajustados. 

Consigna ainda a consulente que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a 

prestação de serviços de saneamento básico por ela realizada consubstancia-

se numa conjugação de esforços entre as entidades políticas municipais e 

estadual, seguindo as diretrizes fixadas nos arts. 4º, II, e 5º da Lei mineira n. 

11.720, de 28 de dezembro de 1998, cujo propósito é estabelecer a coopera-
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ção federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos servi-

ços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Restou assentado que o procedimento atualmente empregado inicia-se com 

a celebração de convênio de cooperação entre o Estado de Minas Gerais e o 

Município para fins de instituição de colaboração federativa nas áreas previs-

tas na legislação estadual supracitada. Em decorrência da formalização do 

instrumento, as competências municipais delegadas ao Estado são desempe-

nhadas pela administração direta e indireta, cabendo àquela o desempenho 

da organização dos serviços públicos locais de saneamento básico, acumu-

lando as competências de regulação e fiscalização destes serviços. Por outro 

lado, à administração indireta, neste caso representada pela consulente, 

transfere-se a competência executiva, mediante a prestação direta dos ser-

viços em tela. 

Com o objetivo de formalizar a transferência da competência executiva à 

Copasa é celebrado contrato de programa entre os entes municipais e a 

empresa, em observância ao disposto no art. 13 da Lei n. 11.107/05 e no 

Decreto n. 6.017/07.

Considerando a escolha do atual modelo de gestão destinado à outorga dos 

serviços municipais de saneamento básico adotado pelos partícipes, indaga 

a consulente se há necessidade de autorização expressa do Poder Legislativo 

municipal para a pactuação dos ajustes acima destacados, quais sejam, con-

vênio de cooperação e contrato de pograma, com vistas à outorga das com-

petências de organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços 

municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Agrupados os aspectos mais relevantes traçados pela consulente, constata-se 

que o objeto do questionamento demanda o estudo de duas relevantes ma-

térias, quais sejam, o novo modelo de gestão associada de serviços públicos 

— fundamentado no sistema de federalismo compartilhado, acolhido pelo 

ordenamento jurídico pátrio — e os modernos preceitos disciplinadores da 

política nacional de saneamento básico.

Com o objetivo de melhor viabilizar a compreensão do tema assentado na 
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consulta, convém examiná-lo a partir da segmentação dos dois tópicos acima 

indicados para, ao final, consignar a conclusão atinente ao questionamento 

subscrito pela interessada.   

Dos novos instrumentos jurídicos destinados à pactuação da gestão asso-
ciada de serviços públicos

Vislumbra-se, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 19, de 04 

de junho de 1998, a intenção do ordenamento jurídico brasileiro de propiciar 

o fortalecimento da associação dos entes federados na adoção de medidas 

afetas à estruturação dos serviços públicos, consoante disposto no art. 241 

da  Carta Política de 1988, in verbis:  

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disci-
plinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de coo-
peração entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de en-
cargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos.

Em sintonia com a Constituição de 1988, o legislador mineiro, por intermédio 

da Emenda Constitucional n. 49, de 13 de junho de 2001, inseriu, no art. 14 

da Constituição Estadual, o comando contemplado no § 12, nos seguintes 

termos: 

Art. 14 (...) § 12 O Estado e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, 
os consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes fede-
rados, autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como 
a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

No plano da legislação ordinária, conforme noticiado alhures, convém salien-

tar a vigente norma nacional de consórcios públicos — Lei Federal n. 11.107, 

de  06 de abril de 2005 — cuja regulamentação adveio com a publicação do 

Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, prevendo este, em seu 

art. 2º, I, que consórcio público 

é pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na 
forma da Lei n. 11.107, de 2005, para estabelecer relações de coopera-
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ção federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, 
constituída como associação pública, com personalidade jurídica de di-
reito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito 
privado sem fins econômicos. 

No tocante ao procedimento destinado à formação dos consórcios públicos, 

contempla a legislação a necessidade de subscrição e posterior ratificação 

do protocolo de intenções, exigindo-se para esta a publicação de lei do ente 

federativo, por meio da qual deverá demonstrar sua intenção em atuar como 

membro do consórcio. O ente público fica dispensado de promover a referida 

ratificação caso tenha disciplinada por lei a sua participação no consórcio 

público, antes de subscrever o protocolo de intenções, consoante previsto no 

art. 5º, § 4º, da Lei n. 11.107/05.    

Do exposto, verifica-se que a celebração do instrumento consorcial depende 

da promulgação de lei de cada entidade política, o que demonstra a necessi-

dade de participação do Poder Legislativo na formatação do novo modelo. 

À guisa de esclarecimento, vale assentar que a gestão associada de serviços 

públicos foi definida no Decreto n. 6.071/07, como 

o  exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscaliza-
ção de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convê-
nio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da 
prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial 
de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos.

Uma vez constituído o consórcio, várias prerrogativas e atividades poderão 

lhe ser atribuídas, entre as quais destaco: 

a) possibilidade de formalização de convênios, contratos, acordos de qualquer 

natureza; 

b) recebimento de auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas 

de outras entidades e órgãos do governo; 

c) capacidade para promover desapropriações e instituir servidões nos termos de 
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declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada 

pelo Poder Público, nos termos do contrato de consórcio de direito público; 

d) possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos 

entes da Federação consorciados, dispensada a licitação; 

e) emissão de documentos de cobrança e exercício de atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços 

ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, 

mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado; 

f) outorga de concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços 

públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, 

que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou 

autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de 

normas gerais em vigor; 

g) celebração de contrato de programa; 

h) celebração de contrato de rateio; 

i) poder de dispensar a licitação na celebração de contrato de programa com 

ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a 

prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado 

em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação; 

j) possibilidade de receber servidores públicos dos entes consorciados, ou os 

com eles conveniados, mediante a formalização do instrumento da cessão, 

na forma e condições da legislação de cada um; 

k) utilização de limites mais elevados para fins de escolha da modalidade 

licitatória; 

l) utilização de limites mais elevados de dispensa de licitação em razão do valor.

Dentre as considerações acima citadas, ressalto a previsão do convênio de 
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cooperação, do contrato de programa e da hipótese de dispensa de licitação 

para a celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 

entidade de sua administração indireta. 

No tocante ao convênio de cooperação, mister assentar que a Constituição 

da República, no citado art. 241, confere ao termo, de maneira semelhante 

àquela traçada aos consórcios públicos, o escopo de viabilizar a atuação 

dos entes federados na gestão associada de serviços públicos, bem como na 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais 

à continuidade dos serviços transferidos, exigindo-se para tanto a existência 

de lei.

é cediço que o delineamento normativo do consórcio somente ocorreu com o 

advento da Lei Federal n. 11.107/05, passando, a partir de então, a assumir 

personalidade jurídica, traço este inovador no âmbito do sistema jurídico, 

uma vez que, outrora, os consórcios públicos eram considerados, consoante 

magistério da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, acordo de vonta-

des entre duas ou mais pessoas jurídicas da mesma natureza e mesmo nível 

de governo para a consecução de objetivos comuns.  (DI PIETRO, Maria Syl-

via. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 300.) 

Destarte, os consórcios eram simples negócios jurídicos ou simples ajustes 

pactuados entre entidades políticas de igual natureza, com vistas ao alcance 

de interesses similares, mediante a conjugação de esforços entre seus 

membros.

Na mesma esteira, os convênios também ostentam a condição de acordos 

firmados na esfera pública, podendo ser celebrados entre entes públicos ou 

entre o Estado e entidades privadas, para a realização de objetivos comuns 

por meio da estipulação de compromissos entre os partícipes. 

Contudo, no plano normativo, os convênios de maneira geral, com destaque 

para os convênios de cooperação, não mereceram, até o presente momento, 

tratamento detalhado a respeito de sua moldura e de seus requisitos, tal 

como se deu com o instituto do consórcio no âmbito da Lei n. 11.107/05. 

Portanto, entendo que o convênio de cooperação não adquire personalidade 
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jurídica e sua natureza continua sendo mero acordo de vontades celebrado 

entre os entes interessados na promoção de objetivos comuns.

Nesse sentido, o art. 2º, VIII, do Decreto Federal n. 6017/07, conceitua 

convênio de cooperação como o pacto firmado exclusivamente por entes 

da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços 

públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada 

por cada um deles. 

Dessa forma, verifica-se que a gestão associada de serviços públicos pode ser 

formatada seja mediante a formalização de consórcios públicos, exigindo-se, 

para tanto, a obediência às estipulações constantes na Lei n. 11.107/05, seja 

por intermédio da celebração de convênio de cooperação, permanecendo 

a relação no campo estritamente negocial, sem revestir-se o vínculo de 

personalidade jurídica própria. 

Em que pese à ausência de norma que tenha como objeto específico a 

disciplina do convênio de cooperação, visualizo, a partir da conjugação dos 

aspectos constitucionais, elencados no art. 241 da Carta Política de 1988, 

e daqueles previstos na legislação infraconstitucional, em especial a Lei 

Federal n. 11.107/05 e o Decreto Federal n. 6.017/07, que a adequação dos 

convênios de cooperação aos comandos normativos aplicáveis à espécie está 

adstrita à observância de duas condições, a saber: 

1) a promulgação de lei ou leis que estabeleçam as normas gerais pertinentes 

à configuração do instituto, tal como se deu com a Lei n. 11.107/05, caben-

do assentar que os entes federados têm competência para legislar sobre a 

matéria, uma vez que os objetos advindos da gestão associada de serviços 

públicos se enquadram na competência comum dos entes públicos. Nesse 

contexto, entendo que o Estado de Minas Gerais deverá disciplinar, por meio 

de lei, os principais requisitos e contornos pertinentes aos convênios de coo-

peração a serem celebrados com os Municípios interessados; 

2) a promulgação de leis de iniciativa de cada ente público no momento em 

que eles manifestarem suas intenções em aderir a determinado convênio 

de cooperação, tal como se dá nos consórcios públicos, cujo procedimento, 
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nestes casos, engloba a subscrição do protocolo de intenção e sua ratificação 

por meio da lei de cada entidade política.

A respeito dessa exigência, prevê o art. 31, § 4º, do Decreto Federal n. 

6.017/07 que o convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes 

da Federação cooperantes que não o tenham disciplinado por lei. 

No tocante ao primeiro apontamento, trago à colação a lição do doutrinador 

José dos Santos Carvalho Filho, que esboça entendimento semelhante ao ora 

adotado: 

O art. 241, com sua nova redação, prevê a edição de lei reguladora dos 
convênios e consórcios com vistas à transferência de serviços (na verda-
de, deverá haver leis reguladoras a serem editadas pelas diversas pes-
soas federativas). Tais leis, contudo, apresentarão caráter genérico no 
que toca a esse objetivo específico. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
Manual de Direito Administrativo. 15. ed. 2006, p. 189.) 

Esclareço, por oportuno, que tais considerações não são obrigatórias para os 

convênios em geral, mas dizem respeito à espécie convênios de cooperação 

destinados à gestão associada de serviços públicos, os quais podem envolver a 

transferência total ou parcial de competências constitucionais e legalmente 

atribuídas aos entes políticos.

Destarte, os convênios de cooperação são instrumentos dotados de carac-

terísticas próprias e inovadoras, que ultrapassam a noção de transferência 

de meros atos de gestão e execução, daí demandar a participação do Poder 

Legislativo.

Eu quero dizer, aqui, que esses convênios de cooperação não se enquadram 

no gênero dos convênios que envolvem a prática de atos de gestão, e que 

o Supremo Tribunal Federal já decidiu inúmeras vezes que não comportam 

aprovação em lei, sob pena de intervenção de um poder na competência de 

outro. Esses são convênios especiais, que envolvem a transferência de com-

petências. é uma situação mais complexa.

Em decorrência dessa peculiaridade, não se aplica o entendimento consagra-
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do em vários julgados da Suprema Corte, segundo o qual se considera incons-

titucional norma prevista em Constituição Estadual que vincula a celebração 

de convênios e contratos à aprovação da Casa Legislativa, por ofensa ao prin-

cípio das independência e harmonia dos poderes. Nesse sentido: ADI  676-2/

RJ, DJU 29/11/96; ADI 1865/SC, DJU 12/03/99; ADI 1857/SC, DJU 07/03/03; 

ADI 342/PR, DJU 11/04/03.

Convém frisar que, nas hipóteses acima tratadas, os convênios celebrados 

na esfera pública são aqueles voltados para a estipulação de compromissos 

entre os partícipes, cujo objeto fica adstrito à transferência de atividades 

de execução ou simples atos de gestão, razão pela qual a atuação do Poder 

Executivo não está jungida à prévia autorização do Parlamento. 

Assentadas as principais considerações pertinentes aos convênios de coope-

ração, passo à análise do contrato de programa, que, nos termos do art. 2o, 

XVI, do Decreto n. 6.017/07 é considerado o 

instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obriga-
ções que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, 
tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio pú-
blico, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de coope-
ração federativa.  

Tendo em vista que o questionamento formulado pela interessada também 

envolve a investigação relativa à eventual necessidade de lei para a forma-

lização de contratos de programas entre os Municípios mineiros e a Copasa, 

passo a transcrever o disposto no art. 13 da Lei n. 11.107/05, face à relevân-

cia de seus termos: 

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, 
como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação 
constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público 
no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos 
ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de 
bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1º O contrato de programa deverá:

I — atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos 
e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros 
preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e
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II — prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econô-
mica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares.

§ 2º No caso de a gestão associada originar a transferência total ou par-
cial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, 
deverá conter cláusulas que estabeleçam:

I — os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entida-
de que os transferiu;

II — as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos 
transferidos;

III — o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a 
sua continuidade;

IV — a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal 
transferido;

V — a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e adminis-
tração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao 
contratado;

VI — o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos 
bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de 
tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§ 3º É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contra-
tado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização 
dos serviços por ele próprio prestados.

§ 4º O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto 
o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão 
associada de serviços públicos.

§ 5º Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio 
de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por enti-
dades de direito público ou privado que integrem a administração indi-
reta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

§ 6º O contrato celebrado na forma prevista no § 5º deste artigo será 
automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a 
administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão 
associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de con-
vênio de cooperação.

§ 7º Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo 
descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a 
ente da Federação ou a consórcio público.

Percebe-se que, após a constituição do consórcio público, revestir-se-ão de 
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validade apenas as obrigações que um ente da Federação assumir para com 

outro ou para com o próprio consórcio público, no âmbito de gestão associada 

em que haja a prestação de serviços públicos, mediante a celebração de 

contrato de programa. Este é, portanto, o instrumento jurídico formal por 

meio do qual serão definidas, entre outras questões, as condições da delegação 

de competências, da transferência da posse de bens e de pessoal.    

Conveniente assentar que, embora decorrente do vínculo firmado entre os 

entes públicos em razão de consórcio ou convênio de cooperação, o contrato 

de programa deles adquire autonomia, consoante previsto no § 4º do artigo 

acima transcrito, segundo o qual o  contrato de programa continuará vigente 

mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que 

autorizou a gestão associada de serviços públicos.

Considero de extrema relevância enfatizar que, nos termos da lei geral de 

consórcio, se apresenta carreada de vício insanável a cláusula de contrato de 

programa que atribua ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. Entendo que 

outra não poderia ser a opção do legislador, pois tais funções expressam atos 

de autoridade pública, devendo permanecer na esfera de competência da 

entidade política.  

Transpondo a investigação da matéria para a determinação da natureza 

jurídica do contrato de programa, cumpre consignar, com base nas disposições 

constantes na legislação vigente, que restou mantida a feição negocial, 

aspecto típico dos ajustes firmados na esfera pública, à semelhança dos 

contratos administrativos e dos convênios em geral, cujas estipulações ficam 

a cargo do Poder Executivo, uma vez que o escopo de instrumento em tela é 

viabilizar a execução da parceria já implantada, seja por meio de consórcio 

público, seja por intermédio de convênio de cooperação, cuidando-se, assim, 

de tarefa estranha às atribuições do Poder Legislativo. 

Assim, a meu sentir, a validade dos contratos de programa não está adstrita 

à promulgação de lei, pois tais instrumentos decorrem da consecução de 

atividades meramente administrativas, função típica do Poder Executivo.
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Contudo, não se pode olvidar que o Parlamento participa da definição do 

modelo adotado pelo ente público na gestão associada dos serviços públicos, 

pois somente mediante lei podem ser constituídos os consórcios públicos 

bem como os convênios de cooperação, consoante entendimento acima 

defendido.

No tocante ao procedimento prévio exigido para a formalização dos contratos de 

programa, estabelece o art. 24, XXVI, da Lei n. 8.666/93, com redação conferida 

pela Lei n. 11.107/05, que é dispensável a licitação para sua celebração com 

ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a 

prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos do autorizado 

em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.  

A respeito da referida hipótese de dispensa de licitação, preleciona o 

doutrinador Marçal Justen Filho:

O contrato de programa aproxima-se a uma modalidade de convênio, 
por meio do qual se produz um instrumento de conjugação de esforços 
e recursos por entes federativos diversos, tendo por objeto a atribuição 
ao consórcio ou aos contratantes de direito e obrigações atinentes à 
gestão associada de serviços públicos. Logo e rigorosamente, a hipótese 
seria de inexigibilidade de licitação. No entendo, o legislador federal 
preferiu qualificar o caso como de dispensa, para eliminar qualquer 
margem de dúvida. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 12. ed. São Paulo: Dialética, 
2008. p. 335.) 

Verifica-se, portanto, que uma vez autorizada a celebração do contrato 

de programa no instrumento consorcial ou no convênio de cooperação, o 

contrato de programa pode ser firmado entre entes da Federação ou entre o 

ente público e entidades da administração pública indireta.

Vencidos os destaques atinentes à caracterização dos modernos instrumentos 

jurídicos aplicáveis na gestão associada de serviços públicos, passo a analisar 

o disposto na lei nacional de saneamento básico. 
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Das novas disposições normativas disciplinadoras da política nacional de 
saneamento básico

Em harmonia com os modernos referenciais normativos atinentes 

à  estruturação do pacto federativo, fundamentados nos princípios da 

subsidiariedade e da cooperação entre as entidades políticas, foi publicada, 

em 5 de janeiro de 2007, a Lei Federal n. 11.445, que dispõe sobre a política 

nacional de saneamento básico.

Em linhas iniciais, informo que foram conceituados, no referido texto 

legal, institutos pertinentes à detida compreensão da presente matéria, 

merecendo ênfase o disposto no art. 3º, inc. II, segundo o qual a gestão 

associada é a associação voluntária de entes federados, por convênio 

de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da 

Constituição Federal. 

Nos moldes já consagrados na lei geral de consórcios públicos, a lei nacional de 

saneamento básico também fortaleceu a gestão associada dos entes públicos, ad-

mitindo a pactuação de consórcio público bem como de convênio de cooperação.

Uma vez definido o arranjo instrumental, dispõe o art. 8º, da Lei n. 11.445/07, 

que os titulares dos serviços públicos de saneamento básico, ou seja, os 

Municípios poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a 

prestação desses serviços, em consonância com o art. 241 da Constituição 

Federal e com as disposições contidas na Lei n. 11.107/05.

Caso a opção pela prestação do serviço recaia sobre entidade que não integre 

a administração do titular, tal relação dependerá da celebração de contrato, 

sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou 

outros instrumentos de natureza precária, tal como estipulado no art. 10 da 

citada Lei n. 11.445/07. 

Ainda de acordo com a lei em destaque, prevê o art. 11 o seguinte: 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto 
a prestação de serviços públicos de saneamento básico:

I — a existência de plano de saneamento básico; 
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II — a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos 
termos do respectivo plano de saneamento básico;

III — a existência de normas de regulação que prevejam os meios para 
o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da 
entidade de regulação e de fiscalização;

IV — a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital 
de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

Enfatizados os preceitos legais aplicáveis à espécie, vislumbra-se que as 

atividades de regulação e de fiscalização não podem ficar a cargo da empresa 

prestadora do serviço, cabendo ao ente público local titular designar a 

entidade que atuará nas áreas citadas. A respeito da função de regulação, 

chamo atenção para o disposto nos arts. 21 a 27 da Lei n. 11.445/07, tendo 

sido consignado em seu art. 23, § 1º, que a regulação de serviços públicos de 

saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade 

reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, 

no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das 

atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

Ademais, preceitua o art. 21 que o exercício da função de regulação atenderá, 

dentre outros princípios, a independência decisória, incluindo autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora. 

Depreende-se, portanto, que as funções de regulação e fiscalização devem 

ser assumidas por entidade distinta daquela que promoverá a execução do 

contrato, podendo sua delegação ser atribuída, por exemplo, à determinada 

agência reguladora, legalmente constituída para desempenhar tal atividade. 

Registra-se que a entidade que realizará as atividades de regulação e 

fiscalização não pode revestir-se de personalidade jurídica de direito 

privado, uma vez que tais funções são de natureza exclusivamente pública,  

consideradas típicas de Estado. 

Em relação à natureza do vínculo que disciplinará a forma de prestação 

do serviço público, tem-se que a lei geral de saneamento básico admite 

a celebração de contrato de concessão de serviço público, devendo, neste 
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caso, ser instaurado procedimento licitatório, em observância ao comando 

previsto no art. 175 da CR/88. 

De outro lado, aceita-se, também, a implantação da gestão associada dos 

serviços por meio da constituição do consórcio público ou da formalização 

do convênio de cooperação entre os entes públicos federados, dos quais 

poderão resultar contratos de programa a serem pactuados com entidade 

da administração pública indireta. Neste caso, depreende-se do disposto 

no art. 24, XXVI, da Lei n. 8.666/93 que se trata de hipótese de dispensa 

de licitação, tendo em vista que seu desiderato é fortalecer os laços do 

federalismo compartilhado. 

Todavia, qualquer que seja a natureza do contrato firmado, seja ele con-

cessão de serviços públicos ou contrato de programa, devem ser atendidas 

as condições de validade previstas no art. 11, da Lei n. 11.445/07, quais 

sejam: 

a) plano de sanemento básico elaborado pelo ente municipal; 

b) estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira do instrumento; 

c) previsão de normas de regulação elaboradas pelo Município, com a 

designação da entidade responsável pela regulação e pela fiscalização; 

d) realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital, caso 

seja feita a opção de instituto da concessão, e sobre a minuta do contrato. 

Em relação ao último requisito, convém esclarecer que a necessidade 

de prévia audiência e consulta públicas também alcança os contratos de 

programa, pois, embora nestes casos seja dispensada a licitação, a minuta 

do contrato deve submeter-se aos procedimentos de participação popular, 

consagrados pela legislação e consentâneos com os atuais valores tutelados 

pela administração pública consensual e democrática.  

Conclusão: a título de encerramento, concluo, com fundamento nos dis-

positivos constitucionais e ordinários aplicáveis à espécie, que se exige a 
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promulgação de lei ou leis que estabeleçam as normas gerais pertinentes 
à configuração do convênio de cooperação. Nesse contexto, entendo que 
o Estado de Minas Gerais deverá disciplinar, por meio de lei, os principais 
requisitos e contornos pertinentes aos convênios de cooperação a serem 
celebrados com os Municípios, no campo da política de saneamento básico, 
atendidas as estipulações da Lei Federal n. 11.445/07. 

Estabelecida a parceria, faz-se necessário promover a elaboração de leis da 
iniciativa de cada ente público local, as quais se apresentam como condição 
para a adesão dos Municípios ao convênio de cooperação, tal como ocorre 
nos consórcios públicos. 

Pela relevância de seus termos, cumpre sublinhar que constitui ato de 
improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração 
pública a celebração de contrato ou outro instrumento que tenha por objeto 
a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar 
as formalidades previstas em lei, consoante fixado no art. 10, XIV, da Lei 
Federal n. 8.429/92.

No que é pertinente ao contrato de programa, entendo que sua celebração 
não está jungida à promulgação de lei, uma vez que tal instrumento é mero 
acordo de vontade, possuindo natureza de negócio jurídico, à semelhança 
do que ocorre com os contratos de direito público em geral, cujo objeto 
decorre do exercício da função executiva, ficando a estipulação de seus 
termos vinculada aos critérios fixados pelo Poder Executivo. 

Nestes termos, entendo respondida a consulta.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 08/10/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
Simão Pedro Toledo, Cons. Wanderley Ávila e Cons. Adriene Andrade, que aprova-
ram, por unanimidade, o parecer exarado pelo relator, estando impedido o Cons. 
em exercício Hamilton Coelho.
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EMENTA: Município — Recurso de reconsidera-
ção — Demonstrativos da aplicação trimestral 
de recursos na manutenção e desenvolvimen-
to do ensino e da aplicação trimestral dos re-
cursos recebidos do FUNDEb — Remessa intem-
pestiva — Aplicação de multa-coerção — Des-
cumprimento de obrigações públicas impostas 
por lei — Negado provimento — Manutenção da 
decisão recorrida.

RELATóRIO

Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo Prefeito Muni-

cipal de Monte Belo, Ronaldo Teixeira, contra a decisão prolatada na Sessão 

Plenária do dia 22/08/2007, referente aos autos do Assunto Administrativo 

n. 737.081.

A decisão recorrida imputou multa de R$1.000,00 (um mil reais) a Ronaldo Tei-

xeira pelo não-atendimento do prazo determinado para o envio a este Tribunal 

dos anexos referentes aos demonstrativos da aplicação trimestral de recursos 

na manutenção e desenvolvimento do ensino e da aplicação trimestral dos re-

Multa por atraso na remessa 
de relatórios exigidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal

AS
SC
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M
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CE
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RELATOR: 
CONSELHEIRO ELMO bRAZ

RECURSO DE RECONSIDERAçãO N. 741.056

É perfeitamente legítima a aplicação de sanções por descumprimentos de preceitos nor-
mativos e, nesse sentido, a referida decisão cuidou de aplicar a multa-coerção, instrumen-
to destinado a tutelar o cumprimento das obrigações legais, diferentemente do procedi-
mento adotado para a aplicação da multa-sanção. 
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cursos recebidos do FUNDEB pela Prefeitura Municipal de Monte Belo.

Em suas razões, o recorrente alega que o atraso na remessa dos relatórios 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal ocorreu em razão de erros no 

sistema de informática da Prefeitura Municipal de Monte Belo, uma vez que a 

internet estava com problemas de conexão e que apenas no dia 1º de agosto 

de 2007 foi a mesma restabelecida.

Sustenta que o processo, do qual resultou a decisão que lhe aplicou multa, 

tramitou sem qualquer oportunidade de vista ao interessado para possíveis 

esclarecimentos, o que contraria o inc. IV do art. 95 da Lei Complementar 

n. 33/94.

Argumenta que o atraso no envio dos demonstrativos em questão não se en-

quadra em nenhum dispositivo do Regimento Interno desta Casa — que trata 

de aplicação de multa — estando, portanto, a decisão desprovida de emba-

samento legal.

Ressalta que somente as irregularidades insanáveis e que acarretam prejuízo 

ao erário são passíveis de restituição de valores aos cofres públicos ou de 

aplicação da pena de multa, diferentemente do erro sanável, que, apesar 

de não obediente à lei, não causou prejuízo algum, nem comprometeu o 

objetivo que se pretendia, e aclama aqui o princípio da irrelevância das ir-

regularidades.

Por fim, alega que a irregularidade foi sanada, não podendo o prefeito ser 

punido por formalismo exacerbado e, desta forma, requer que o recurso seja 

julgado procedente, reformando-se totalmente a decisão e, por via de con-

sequência, cancelada a multa aplicada.

O Órgão Técnico manifestou-se a fls. 22 a 23, concluindo que as razões do re-

corrente não foram capazes de afastar a falha constatada na entrega intem-

pestiva em 01/08/2007, contrariando o prazo fixado na Instrução Normativa 

n. 03/2007, que era em 31/07/2007.

é o relatório.
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PRELIMINAR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, acolho o presente recurso de 
reconsideração.

MéRITO

Analisando as alegações do recorrente e a manifestação do Órgão Técnico, 
constata-se a insubsistência de suas justificativas, as quais não possuem em 
sua essência nenhuma base jurídica, legal ou doutrinária capaz de eximir o 
gestor da apresentação, na data determinada pela Instrução Normativa n. 
03/2007, dos demonstrativos da aplicação trimestral de recursos na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino e dos recursos recebidos do FUNDEB.

A tese apresentada pela defesa não revela pertinência e não confere exegese 
diversa daquela que autoriza aplicação de sanção aos administradores que 
não cumprem o dever de encaminhar os dados exigidos em lei e instruções 
normativas, no prazo fixado, restando configurado o fato gerador da penali-
dade aplicada por esta Corte de Contas. 

Ressalta-se que não existe nenhum óbice de natureza constitucional e in-
fraconstitucional nas normas que atribuem aos tribunais de contas a com-
petência para exigir dos jurisdicionados a adoção de condutas compatíveis 
com os atos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial.

é perfeitamente legítima a aplicação de sanções por descumprimentos de 
preceitos normativos e, nesse sentido, a referida decisão cuidou de aplicar 
a multa-coerção, instrumento destinado a tutelar o cumprimento das obri-
gações legais, diferentemente do procedimento adotado para a aplicação da 
multa-sanção.

Desta forma, as alegações do recorrente sustentadas no princípio da irrele-
vância das irregularidades não têm nenhum fundamento jurídico capaz de 
afastar a exigibilidade do recolhimento da multa fixada pelo Tribunal de Con-
tas, haja vista que o fundamento para a  multa aplicada baseou-se não em 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

127 Pareceres e decisões

O recurso de reconsideração em epígrafe foi apreciado pelo Tribunal Pleno na Ses-
são do dia 15/10/08 presidida pelo relator dos autos, Cons. Elmo Braz; presentes o 
Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. Simão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, 
Cons. Wanderley Ávila, Cons. Antônio Carlos Andrada e Cons. Adriene Andrade, que, 
por unanimidade, negaram provimento ao recurso nos termos do voto exarado pelo 
relator.

eventuais irregularidades formais, mas no descumprimento de norma legal 
a que deveria observar para o exercício pleno do controle externo exercido 
por este Tribunal de Contas.

Assim sendo, nego provimento ao recurso e mantenho a multa aplicada a 
Ronaldo Teixeira pela não-remessa, no prazo determinado, dos referidos de-
monstrativos do 2º trimestre de 2007.

é assim que voto.
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Diárias de viagem
e reembolso de 
combustível: 
abrangência 
de despesas

RELATóRIO

Tratam estes autos de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Muni-

cipal de Varginha, Verdi Lúcio Melo, a qual versa, em síntese, sobre parâme-

tros para a concessão de diárias de viagens, nos seguintes termos:

1) o valor a ser considerado a título de diária, recebida pelos servido-
res e  pelos vereadores, deve englobar alimentação e hospedagem ou 
continuar da  forma adotada atualmente pelo Legislativo municipal, ou 
seja, uma diária que abrange exclusivamente alimentação; e quanto à 
hospedagem (hotel), o reembolso é efetuado mediante a apresentação 
da respectiva nota fiscal;

2) é regular o vereador ou o servidor utilizar-se de veículo próprio para 
viagem e ser reembolsado por quilômetro rodado? 

EMENTA: Câmara Municipal — I.  Diárias de viagem — Servidores e vere-
adores — Abrangência de despesas com alimentação, hospedagem e lo-
comoção urbana — Lançamento na rubrica Diárias de Viagem — II. Reem-
bolso de combustível utilizado em veículo particular — Impossibilidade. 
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(...) esta Corte de Contas já se posicionou de forma unânime acerca da impossibilidade de 
o Município custear o gasto com combustível para utilização em veículo particular (...).

CONSULTA N. 740.569

RELATOR: CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA
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O consulente informa que a câmara possui veículo próprio e motorista e en-

caminha lei (sem número), Decreto n. 3.680, de 2005, e Resolução n. 011, de 

2001, os quais dispõem sobre a concessão de diárias. 

PRELIMINAR

Preliminarmente, o consulente, presidente de câmara municipal, é autor  

legítimo, ex vi o disposto no inc. X do art. 7º do Regimento Interno, e a maté-

ria tem repercussão financeira, patrimonial, contábil e orçamentária, sendo 

da competência desta Corte de Contas.

Portanto, conheço da consulta formulada para respondê-la em tese.  

MéRITO

As questões elencadas já se encontram dirimidas, em tese, no âmbito desta 

Corte de Contas, em diversas consultas, conforme assinala o Auditor Edson 

Arger, destacando as seguintes: 465.212, 611.379, 608.874, 624.786, 658.053 

656.186, 694.079, 651.390 e 701.723, juntadas aos autos a fls. 22 a 50.

Tratando-se de abordagens já pacificadas, oportuno, tão-somente, alinhá-las 

às questões suscitadas. 

A forma remuneratória dos servidores públicos constitui-se em vencimentos. No 

caso dos agentes políticos e membros de poder, é o subsídio, o qual deve ser es-

tabelecido em parcela única, como preconiza o § 4º do art. 39 da Constituição da 

República e pressupõe a vedação a qualquer tipo de acréscimo de gratificação, adi-

cional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Contudo, a autonomia político-administrativa prevista nos arts. 29 e 30 da 

Constituição da República confere a possibilidade legal de a câmara estabe-

lecer os direitos, as vantagens, as concessões e os deveres de seus servido-

res, bem como de agentes políticos, entre os quais o pagamento de parcela 

indenizatória destinada a compensar os aludidos servidores, agentes políti-

cos e membros de poder pelos gastos eventualmente realizados com pousa-

da, alimentação e locomoção. 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

130Pareceres e decisões

A Portaria Interministerial STN/SOF n. 163, de 4 de maio de 2001, dispõe, sob o 
elemento de despesa Diárias: 

cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, 
com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua 
sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, enten-
dido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde 
o servidor tiver exercício em caráter permanente.

Nesse sentido, assevera o Conselheiro Antônio Carlos Andrada1 que 

a concessão de diárias necessita de motivação para o deslocamento 
do servidor, agente ou membro de poder, assim como a existência de 
nexo entre as atribuições regulamentares e as atividades realizadas 
na viagem. (...) Por outro lado, se o deslocamento for permanente e 
referente à exigência do cargo, não serão devidas as diárias.

Particularizando os entendimentos expendidos, respondo à primeira inda-
gação, em tese, valendo-me do posicionamento exarado pelo Conselheiro 
Eduardo Carone na Consulta n. 656.1862, segundo o qual é recomendável que 
as despesas de viagens, a serviço de órgão ou entidade pública, sejam feitas 
por meio da rubrica Diárias de Viagem, consoante previsão em lei.

Contudo, há que se observar que a concessão de tais benefícios está lastre-
ada nos dispositivos previstos na Constituição da República, notadamente 
os preceitos genéricos do art. 37, nas disposições legais pertinentes ao 
processamento da despesa pública e à fixação em ato normativo, próprio 
de cada órgão do poder municipal, dos valores de pousada, alimentação e 
locomoção urbana, bem como na devida prestação de contas dos recursos 
recebidos, conforme preconiza as normas insertas no parágrafo único do 
art. 70 da Constituição da República e nos arts. 63 e 68 da Lei n. 4.320, 
de 1964.

No contexto, depreende-se que, a despeito de a câmara possuir autonomia 
para dispor acerca das despesas em comento, tal autonomia encontra-se 
atrelada aos dispositivos citados. 

1 Consulta n. 716.558, aprovada por unanimidade em Sessão de 05/09/2007.
2 Aprovada por unanimidade em Sessão de 20/11/2002.
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Quanto à segunda indagação, esta Corte de Contas já se posicionou de forma 
unânime acerca da impossibilidade de o Município custear o gasto com com-
bustível para utilização em veículo particular tanto a serviço do Legislativo 
como para uso pessoal. 

Conforme consignado, em tese, na Consulta n. 677.255, de relatoria do 
Conselheiro Moura e Castro3, cujo entendimento acolho, a referida despesa 
configura-se como verdadeiro gasto com servidor (art. 18 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal), nada mais é do que subsídio indireto vedado pela Consti-
tuição da República (art. 39, § 4º), que não será computada como despesa 
de pessoal do Legislativo.    

Tal procedimento, enfim, afronta os princípios da moralidade (art. 37 da Cons-
tituição da República) e razoabilidade (art. 13 da Constituição Estadual).

Respondo, portanto, negativamente à segunda indagação.

3 Aprovada por unanimidade em Sessão de 14/05/2003.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 22/10/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
Simão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Antônio Carlos Andrada e 
Cons. Adriene Andrade, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo 
relator. 
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RELATóRIO

Trata-se de consulta subscrita pelo Deputado Estadual Getúlio Neiva, 

protocolada neste Tribunal em 23 de outubro do corrente, por meio da 

qual o membro do Poder Legislativo mineiro indaga, em síntese, sobre a 

possibilidade de contratação, sem licitação, de advogados ou escritórios de 

consultoria e assessoria jurídica pelos Municípios — ou mesmo em cidades 

vizinhas ao ente público — para resolver questões administrativas e jurídicas 

que envolvam os Municípios na Capital do Estado.

A consulta compreende quatro indagações vazadas nos seguintes termos:

1) É possível que seja realizada a contratação sem licitação?

2) O entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é de que a 
contratação pode ser feita sem licitação, desde que o profissional possua 

Contratação direta
de serviço de 
assessoria jurídica

EMENTA: Município — Contratação de assessoria jurídica sem licitação 
— Impossibilidade, salvo comprovada a singularidade do serviço e a no-
tória especialização do profissional — Opção por credenciamento — Pos-
sibilidade — Sistema de pré-qualificação.

CONSULTA N. 765.192

Devo frisar que o procedimento licitatório destinado à pré-qualificação dos futuros cre-
denciados deve ser pautado nos princípios da isonomia, impessoalidade, publicidade e 
eficiência, com ampla divulgação do edital de pré-qualificação aos profissionais inte-
ressados na prestação de serviços advocatícios, com indicação de condições uniformes, 
tabela única de remuneração, vinculação ao instrumento convocatório, além de previsão 
de distribuição imparcial das demandas (...).

RELATOR: CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA
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notória especialização. Caso seja também o entendimento deste Tribu-
nal de Contas, o que se pode entender por notória especialização?

3) Ocorrendo a contratação, é possível que o advogado ou o escritório 
também defenda os interesses do Município em questões que não sejam 
necessariamente dentro da cidade de Belo Horizonte, mas no próprio 
Município e em cidades vizinhas do ente?

4) Havendo a possibilidade de ocorrer a contratação sem licitação, de 
que forma deve ser redigido o contrato? Há requisitos obrigatórios neste 
caso específico? 

Foram-me os autos distribuídos em 28/10/2008, vindo-me, em seguida, 

conclusos  para apreciação.

é o relatório.

PRELIMINAR

Preliminarmente, conheço da consulta para respondê-la em tese por ser 

o consulente parte legítima e por versar matéria de natureza financeira e 

operacional, ex vi do disposto na alínea a do inc. X e caput do art. 7º do 

Regimento Interno vigente — Resolução TC n. 10/96.

MéRITO

No mérito, vejo que a matéria versada nas questões entabuladas tem merecido 

largo tratamento da doutrina e da jurisprudência pátrias.

No âmbito desta Corte, algumas consultas já foram respondidas com enfoque 

na contratação de advogados, das quais destaco a mais recente, aprovada por 

unanimidade, divulgada no site deste Tribunal — Consulta de n. 735.385, da 

qual fui relator —, levada à Sessão Plenária do dia 08/08/2007 e acrescida das 

considerações do Conselheiro Simão Pedro Toledo, apresentadas na Sessão do 

dia 17/10/2007.

Lastreado naquele entendimento e respondendo em tese à consulta 

formulada, cumpre ressaltar, de início, que todo Município deve possuir, no 

seu quadro de pessoal, um corpo jurídico mínimo de advogados, de acordo 

com a complexidade da máquina administrativa, que possa exercer tarefas 
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rotineiras, permanentes e não excepcionais do ente. Em regra, não devem ser 
objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais 
que fazem parte do plano de cargos do órgão ou entidade. 

Contudo, essa regra comporta exceções, diante das situações concretas, ca-
bendo ao administrador público, em cada caso, ater-se aos termos da lei e 
aos princípios norteadores da administração pública.  Se o serviço advoca-
tício for de natureza singular, por exemplo, não se inserindo nas atividades 
rotineiras ou habituais dos procuradores municipais, poderá o ente recorrer 
à contratação de advogado, valendo-se da hipótese do art. 25, II, da Lei n. 
8.666/93 — que remete à inexigibilidade de licitação para contratação de 
serviços técnicos, enumerados no seu art. 13, de natureza singular. Os mo-
tivos da contratação devem ser prévia e claramente expressos, observando-
se as formalidades do art. 26 da citada lei nacional de licitações. Trata-se 
de hipótese que tem sua regularidade vinculada não apenas à singularidade 
ou invulgaridade do serviço — que constituiu atributo do objeto contratado 
— como também à notória especialização do profissional, mediante com-
provado desempenho anterior, reconhecimento no seu campo de atuação e 
formação jurídica especializada.

Na hipótese em tela, porém, a questão não me parece cingir-se à caracte-
rística especial e incomum do objeto contratado, mas à inexistência de pro-
curadores suficientes para defender o Município fora de sua sede. Trata-se 
da possibilidade de se recorrer a advogados ou escritórios de advocacia para 
questões jurídicas ou administrativas comuns, rotineiras, afeitas à dinâmica 
operacional do ente público, quando o quadro de advogados do ente for in-
suficiente para a tarefa demandada.

Em ambos os casos, quais sejam, quando o Poder Público não possui profis-
sionais especializados para a tarefa de natureza singular, ou, se possuindo, 
a natureza da tarefa pretendida, pelo volume, não puder ser realizada pe-
los profissionais do quadro, é possível a contratação de advogado, segundo 
remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, como assinala o 
conceituado Jacoby Fernandes, em sua importante obra Vade-Mécum das 
licitações e contratos.1

1 JACOBy FERNANDES. Vade-Mécum das licitações e contratos. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, p. 240 e 1.025.
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Neste passo, a figura que mais se ajusta ao cerne da consulta é a contratação 
por meio do credenciamento.

Mesmo inexistindo lei específica que cuide do sistema de credenciamento, 
trata-se de procedimento reconhecido pela doutrina, e também pelo Tribunal 
de Contas da União, e recomendado por este órgão de controle externo para 
a contratação de serviços advocatícios comuns, que possam ser realizados 
de modo satisfatório pela maior parte dos advogados.2 Tal modelo vem 
sendo adotado, quando configurada a hipótese em tela, e tem ganhado 
força na doutrina e jurisprudência, com destaque na jurisprudência do 
controle externo, quando a licitação para a escolha de um único contratado 
mostrar-se inviável. 

Na Consulta de n. 735.385, que mencionei no início deste parecer, foi acolhido 
o entendimento do Conselheiro Simão Pedro Toledo, que trouxe a lume a 
figura do credenciamento, por meio da pré-qualificação, pelo ente público, 
de firmas individuais ou sociedades de advogados3. Naquela assentada, 
foram listados os seguintes requisitos para a contratação, pelo sistema de 
credenciamento, que resumidamente assim identifico:

l que a definição da demanda por contratado observe critério uniforme e im-
pessoal, possibilitando tratamento isonômico de todos os credenciados  que 
satisfaçam as condições exigidas;

l que o objeto satisfaça à administração, desde que executado na forma 
definida no edital; e

l que a tabela de valores dos serviços a serem prestados, definida previa-
mente, seja uniforme, e que a fixação prévia de valores seja mais vantajosa 
para a administração.

Na linha de pensamento adotada no parecer do Conselheiro Simão Pedro, em 
adição à mencionada consulta, entendo que o sistema de pré-qualificação 

2 Serviços advocatícios — mesmo com advogados no quadro — legalidade — TCU decidiu: (...) que é admissível a contratação de ser-
viços de advocacia, apesar da entidade ou órgão público contar com quadro próprio de advogados, ressalvando que as condições, as 
peculiaridades e as circunstâncias de cada caso devem ser analisadas para concluir-se pela legalidade ou ilegalidade da contratação e 
que o exame da conveniência e da oportunidade de efetuar  a contratação compete ao administrador, que deve ater-se aos termos da 
lei e aos princípios norteadores da administração pública. Fonte: TCU. Processo n. TCC –012.930/95-4 — Decisão 444/1996 Plenário.
3 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina — Processo Com — 02/08997180, originário do BESC S/A Corretora de Seguros e 
Administradora de Bens — Sessão de 30/10/2002 — Decisão publicada no Diário Oficial daquele Estado de 06/03/2003 — referência 
transcrita do parecer do Conselheiro Simão Pedro Toledo — Consulta n. 735.385.
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para o credenciamento dos advogados deve se dar em consonância com a 
hipótese do art. 114 da Lei n. 8.666/93, que preconiza a adoção do procedi-
mento de qualificação dos interessados pela modalidade concorrência.

Por meio da pré-qualificação, impõe-se a observância, no que couber, dos 
requisitos previstos no arts. 27 a 31 da Lei Federal n. 8.666/93, relacionados 
à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financei-
ra, regularidade fiscal.

Devo frisar que o procedimento licitatório destinado à pré-qualificação dos fu-
turos credenciados deve ser pautado nos princípios da isonomia, impessoalida-
de, publicidade e eficiência, com ampla divulgação do edital de pré-qualifica-
ção aos profissionais interessados na prestação de serviços advocatícios, com 
indicação de condições uniformes, tabela única de remuneração, vinculação 
ao instrumento convocatório, além de previsão de distribuição imparcial das 
demandas, recomendando-se o uso do sistema de sorteio aleatório entre todos 
os credenciados, excluindo-se sempre os anteriormente sorteados.

Com os fundamentos expostos, e considerando o cerne da consulta formu-
lada, parece-me, em tese, que a solução possível e adequada é o sistema 
de credenciamento para contratação dos serviços advocatícios, mediante a 
pré-qualificação dos advogados ou sociedades de advogados, quando existam 
demandas judiciais em que o ente seja parte e se mostre desarrazoado ou 
economicamente inviável o deslocamento do procurador do próprio órgão,  
para prestação dos serviços advocatícios. 

Nestes termos, considero respondida em tese a consulta formulada. 

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 27/11/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
Simão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Antônio Carlos Andrada e 
Cons. Adriene Andrade, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo 
relator.
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Parceria com OSCIP para 
prestação de assessoria 
jurídica à população carente

RELATóRIO

Tratam os presentes autos de consulta formulada por Edgar Xavier de Souza, 

Prefeito do Município de Santana dos Cataguases, por meio da qual encami-

nha questionamento vazado nos seguintes termos:

Pode o Município firmar termo de parceria com entidade devidamente 
qualificada como sociedade civil de interesse público que tem como 
objetivo estatutário a promoção de direitos estabelecidos, construção 

EMENTA: Município — Organiza-

ção da sociedade civil de interes-

se público — Assessoria jurídica à 

população carente — Exigência de 

lei municipal para qualificação da 

OSCIP — Necessidade de licitação 

para celebração do termo de par-

ceria — Limitações ao exercício 

da advocacia — Apreciação do es-

tatuto social pela OAb — Fiscali-

zação e controle pelo Tribunal de 

Contas — Empregados celetistas 

— Impossibilidade de lançamento 

em Despesa de Pessoal.
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CONSULTA N. 716.238

Destarte não basta que a entidade haja sido 
reconhecida no âmbito federal como OSCIP 
para que, de pronto, esteja autorizada a fir-
mar termo de parceria com qualquer Muni-
cípio. Necessário que o ente municipal edite 
lei disciplinando a matéria, especialmente 
para atender peculiaridades de sua realida-
de local.

RELATOR: CONSELHEIRO 
ANTÔNIO CARLOS ANDRADA
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de novos direitos e assessoria jurídica de interesse suplementar, na for-
ma do inc. X da Lei n. 7.790/99 (sic), sendo objeto do referido termo 
a assessoria à população carente em geral no tocante à promoção de 
direitos previdenciários e defesa do consumidor? Em caso afirmativo, os 
gastos realizados pela entidade com o pagamento de remuneração de 
seus funcionários não seria computado como Despesa Total com Pessoal 
para os fins de que trata o art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal?

PRELIMINAR

Verifico, nos termos constantes da petição inicial de fls. 02 e 03, que o con-

sulente é parte legítima e por versar sobre matéria de competência desta 

Corte, nos termos do art. 7º, inc. X, do RITCMG, conheço da presente consul-

ta para respondê-la em tese.

MéRITO

De início, por se tratar de matéria relativamente nova no ordenamento ju-

rídico, mormente se se considerar que as novas formas de parceria de que 

dispõe a Administração Pública despontam hoje como deslinde da ideia de 

enxugamento da máquina estatal, vale trazer à baila algumas considerações 

acerca das entidades que compõem o chamado terceiro setor.

é o terceiro setor fração dos setores econômicos que abarca organizações, 

pessoas jurídicas e, para alguns autores, pessoas físicas que atuam, espe-

cialmente, em espaços antes ocupados pelo Estado providência, mas que o 

fazem desprovidas de qualquer intuito de auferir lucros. Na esteira do que 

preceitua José Eduardo Sabo Paes, terceiro setor é:

o conjunto de organismos ou instituições sem fins lucrativos dotados 
de autonomia e administração própria que apresentam como função e 
objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade visando ao 
seu aperfeiçoamento.1

No tocante às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIPs, 

trata-se de entidades que compõem o terceiro setor, regulamentadas, no 

plano federal, pela Lei n. 9.790/99.
1 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis e tributários.  
5. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2004. p. 98-99.
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As OSCIPs somente se qualificarão como tais uma vez atendidos os requisi-

tos constantes em lei, e, ainda, se não se enquadrarem em quaisquer das 

atividades previstas no art. 3º da Lei n. 9.790/99, devendo, também, ter 

sempre como propósito a prestação de uma série de serviços sociais e/ou a 

promoção de direitos sociais. Atente-se que, diferentemente do que ocorre 

no ato de qualificação das organizações sociais, a qualificação das OSCIPs 

não é discricionária, devendo atender a uma série de requisitos formais que 

estão dispostos na lei.

No caso em análise, de acordo com as informações fornecidas pelo consu-

lente, trata-se de entidade que tem como objetivos estatutários a promoção 

de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 

gratuita de interesse suplementar (art. 3º, inc. X, da Lei n. 9.790/99) e que 

está devidamente qualificada como OSCIP.

Postas essas considerações iniciais, cumpre analisar se seria possível, por 

meio do competente instrumento jurídico, que o Poder Público municipal 

firmasse parceria com tal entidade a fim de garantir assessoria jurídica à 

população carente, em geral, nas áreas de direito previdenciário e de defesa 

do consumidor.

Para tanto, o presente estudo será dividido em tópicos, a fim de que alguns 

pontos relevantes e polêmicos acerca das parcerias da administração pública 

com entidades do terceiro setor possam ser discutidos de modo mais porme-

norizado.

1 Da qualificação de entidades como OSCIP — competência municipal e 
obrigatoriedade de lei autorizativa

Muito comumente, os Municípios se utilizam do reconhecimento como OS-

CIP que as instituições obtêm em âmbito federal, bastando-lhes, pois, 

apenas essa qualificação nesta esfera da Federação. Entretanto, há que 

se atentar para a obrigatoriedade de os próprios Municípios estabelece-

rem normas, dentro de seu âmbito de competência, pontuando quais os 

requisitos necessários a que certas entidades obtenham a qualificação de 

OSCIP.
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Nessa senda, expressam alguns autores o entendimento de que a Lei n. 
9.790/99 seria apenas uma lei de normas gerais, a partir da qual os demais 
entes federativos poderão enumerar os pressupostos que se lhes assemelham 
necessários a que algumas entidades qualifiquem-se como OSCIP.

Por óbvio, uma vez que se entende ser a Lei n. 9.790/99 estabelecedora de 
normas gerais, não poderiam os Municípios, Estados e Distrito Federal dispor 
acerca de inovações às regras nesta lei estabelecidas — podem, isto sim, des-
trinchar requisitos e procedimentos a fim de que a norma possa ser aplicada 
de maneira mais adequada à sua própria realidade local.

Sendo assim, verifica-se que, antes de mais nada, a fim de que se pretendes-
se firmar termo de parceria com OSCIP é imprescindível existir, em âmbito 
municipal, lei que preveja os requisitos necessários a que determinada enti-
dade possa qualificar-se como tal.2

Na mesma esteira, eis o magistério de Paola Nery Ferrari e Regina Maria Ma-
cedo Nery Ferrari:

Considerando a Federação brasileira, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, também podem criar tanto organizações sociais como organi-
zações da sociedade civil de interesse público, desde que, em seu âm-
bito de atuação, exista prévia previsão legal. Isto porque a legislação 
federal, as Leis n. 9.637/98 e n. 9.790/99, só se aplica à administra-
ção pública federal e não serve de suporte para qualificar, como tais, 
pessoas jurídicas de direito privado, na esfera estadual, municipal e 
distrital.3

2 A respeito do tema, de se observar que o Estado de Minas Gerais disciplinou a matéria em voga por meio da Lei Estadual n. 
14.870/2003 — que, muito recentemente, foi regulamentada pelo Decreto n. 44.914/2008, publicado em 03 de outubro de 2008. 
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia também seguiu o entendimento de que os entes federativos têm 
competência para regulamentar a matéria em comento:
O Estado brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências entre a União, os Estados federados, o Distrito 
Federal e os Municípios, sendo todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da Re-
pública. Essas pessoas jurídicas públicas de capacidade política desfrutam competência legislativa própria, ou seja, editam normas 
jurídicas gerais e abstratas para disciplinar a vida social e para efetivar a organização e a estruturação dos órgãos e das entidades 
da administração pública, entre outras atribuições, respeitados os limites materiais constantes no ordenamento constitucional. A 
regra básica para a delimitação da competência do Estado federado está consagrada no § 1º do art. 25 da referida Carta, que reserva 
aos Estados as atribuições que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. É a chamada competência residual, que faculta 
ao Estado tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município. A matéria atinente à OSCIP não 
constitui assunto de competência privativa da União nem do Município e pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de qualquer 
das entidades componentes do sistema federativo brasileiro. A instituição de normas relativas à qualificação de entidade particular 
como OSCIP deve ser disciplinada em cada nível de governo, uma vez que o assunto envolve aspectos de discricionariedade política 
dos legisladores federal, estadual e municipal. Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do Estado federado para 
a edição de normas sobre essa matéria.   (Parecer para o 1º turno para o Projeto de Lei n. 8/2003. Comissão de Constituição e Justiça 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Disponível em: <www.almg.gov.br> . Acesso em: 11 de setembro de 2008.)
3 FERRARI, Paola Nery; FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Controle das organizações sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 85.
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Destarte, não basta que a entidade haja sido reconhecida no âmbito fede-
ral como OSCIP para que, de pronto, esteja autorizada a firmar termo de 
parceria com qualquer Município. Necessário que o ente municipal edite lei 
disciplinando a matéria, especialmente para atender peculiaridades de sua 
realidade local.4 

Ainda, não se pode olvidar que em sendo editada lei municipal sobre o tema, 
garante-se maior publicidade ao procedimento de qualificação de entidades 
como OSCIP bem como a participação nestes atos do Poder Legislativo local, 
seja num momento prévio, quando da verificação se certa entidade apre-
senta os pressupostos para qualificação como OSCIP ou mesmo em momento 
posterior, quando se editar lei autorizativa para que seja firmado termo de 
parceria com OSCIP previamente qualificada, oportunidade em que será efe-
tuado o controle do objeto do termo em si mesmo.

Assentado esse entendimento inicial, passa-se agora a discutir a neces-
sidade, ou não, de se realizar procedimento licitatório para ser firmado 
termo de parceria com OSCIP previamente qualificada como tal pelo Mu-
nicípio parceiro.

4  A respeito da obrigatoriedade de ser editada lei autorizativa, de se noticiar, exemplificativamente, que o Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia disciplinou os procedimentos concernentes à qualificação de entidades civis sem fins lucrativos como OSCIP e à 
celebração de termos de parceria entre o Poder Público municipal e essas organizações por meio da Resolução n. 1.258/07, em cujos 
considerandos afirma-se categoricamente, verbis:
a) a Lei Federal n. 9.790, de 23 de março de 1999, prevê a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, habilitando-as, mediante a celebração de termo de parceria, a 
colaborar com o Poder Público no atendimento de interesses públicos, desde que em seus objetivos sociais constem, pelo menos, uma 
das finalidades catalogadas no seu art. 3º; 
b) a lei mencionada no item anterior restringe-se, por suas disposições, aos serviços públicos federais, sendo imprópria sua 
utilização direta pelos Municípios para fundamentar a celebração de termos de parceria com OSCIPs; 
c) compete aos Municípios editar leis que disponham sobre as entidades que sejam passíveis de qualificação como OSCIPs, sobre 
as exigências para essa qualificação, inclusive no que tange às disposições estatuárias da pretendente, sobre a instituição e 
o conteúdo dos termos de parceria e demais requisitos necessários, observando-se, subsidiariamente, as regras estabelecidas 
pelos arts. 2º, 3º e 4º da Lei n. 9.790/99, além dos procedimentos insculpidos em seu art. 5º, no que couber; 
d) alguns Municípios, não obstante o entendimento dominante, vêm celebrando termo de parceria com OSCIPs, inclusive com 
trespasse de serviços inteiros, sem respaldo legal, devido à inexistência de lei municipal autorizativa; 
e) é vedada a utilização de OSCIPs para contratação de pessoal para o serviço público, o que caracteriza burla ao princípio constitucional 
da obrigatoriedade do concurso público para ingresso no referido serviço; 
f) ao Tribunal de Contas dos Municípios incumbe, no exercício de sua competência constitucional de auxílio ao controle externo a 
cargo das câmaras municipais, fiscalizar a aplicação de recursos públicos, inclusive expedindo orientações que se façam necessárias. 
(grifo nosso)
Outro, aliás, não é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que na oportunidade da resposta à Consulta TC n. 
002149/006/02 pontuou, in verbis:
Deste modo, como já fizeram a União (Lei Federal n. 9.637/98 e Lei Federal n. 9.790) e o Estado (Lei Complementar n. 846/98), a 
prefeitura poderá celebrar acordo com as mencionadas organizações, desde que haja legislação municipal que disciplina a matéria e 
sejam observados os procedimentos de seleção das entidades interessadas em desenvolver as atividades inerentes aos mencionados 
programas. (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer 002149/006/02. Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.)
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2 Da necessidade de procedimento prévio de seleção para celebração de 
termo de parceria com OSCIP

Como é cediço, a Constituição da República estatui em seu art. 37, XXI, 
que é obrigatória a realização de procedimento licitatório para contratação 
de obras, serviços, compras e alienações, somente havendo exceção a essa 
regra nos casos em que configuradas as hipóteses de dispensa (art. 24) ou 
inexigibilidade (art. 25), as quais estão devidamente previstas pela Lei n. 
8.666/93, estatuto geral das licitações.

Nesse passo, numa primeira análise, poder-se-ia afirmar que, em não se tra-
tando de quaisquer dos casos previstos pelos arts. 24 ou 25 da Lei de Lici-
tações, a celebração de termo de parceria com OSCIP somente poderia ser 
efetuada mediante procedimento licitatório, porquanto se trata, em certa 
medida, de repasse de recursos públicos a entidade privada em contraparti-
da a atividade que esta prestará.

No entanto, para melhor deslinde da questão, há que se consignarem con-
siderações acerca da natureza jurídica do termo de parceria, já que alguns 
autores conferem a ele ora natureza contratual, ora natureza de convênio. 

Desta forma, caso se reconhecesse ao termo de parceria natureza con-
tratual, estaria patente a necessidade de se realizar procedimento lici-
tatório para sua celebração. Noutra ponta, se se reconhecesse sua natu-
reza de convênio, não haveria, em tese, a obrigatoriedade de licitação.5 

Sabe-se que os convênios caracterizam-se pela confluência de objetivos entre 
os partícipes, que, justamente, apontam para o atendimento de um interesse 
público. Contrariamente, nos contratos, as partes têm interesses contrapos-
tos. A respeito do tema, eis clássica distinção feita por Hely Lopes Meirelles:

Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato as partes têm in-
teresses diversos e opostos; no convênio, os partícipes têm interesses 
comuns e coincidentes. Por outras palavras: no contrato há sempre 
duas partes (podendo ter mais de dois signatários), uma que preten-

5 Consoante se vê do seguinte dispositivo da Lei n. 8.666/93: 
Art.116. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da administração. 
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de o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.), outra que pretende a 
contraprestação correspondente (o preço ou qualquer outra vantagem) 
diversamente do que ocorre no convênio, em que não há partes, mas 
unicamente partícipes, com as mesmas pretensões. Por essa razão, no 
convênio a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para to-
dos, podendo haver apenas diversificação na cooperação de cada um, 
segundo suas possibilidades, para consecução do objetivo comum, dese-
jado por todos.6

A partir do exposto, entende-se que o termo de parceria aproxima-se, muito 
mais, da natureza de convênio administrativo — embora não se trate exata-
mente de convênio administrativo — uma vez que o objetivo buscado pela 
OSCIP há de ser o interesse público, porquanto caracteriza-se como institui-
ção sem fins lucrativos.

Ora, nos contratos firmados entre a administração e os particulares, embora 
sempre haja, de fundo, o interesse público, mediato ou imediato, o contra-
tado sempre objetiva auferir lucro, na medida em que será remunerado pelo 
serviço prestado.7

Logo, o exercício da atividade desenvolvida pela OSCIP e prevista em seus 
estatutos sociais não poderá redundar em lucro a ser distribuído na forma do 
art. 1º, § 1º, da pré-citada lei, daí porque, também, em não havendo contra-
partida lucrativa e entidade parceira, não se estaria, em tese, diante de um 
contrato. Seria mais apropriado compreender o ajuste como convênio.

Corroborando tal entendimento, salutar trazer à colação alguns aspectos 
apontados por Maria Sylvia Zanella di Pietro como critérios de distinção en-
tre contratos e convênios:

a) os entes conveniados têm objetos institucionais comuns e se reúnem, 
por meio de convênio, para alcançá-los; por exemplo, uma universidade 
pública — cujo objetivo é o ensino, a pesquisa e a prestação de serviços 
à comunidade — celebra convênio com outra entidade, pública ou pri-

6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 407.
7 Uma vez mais recorrendo aos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, apropriada a caracterização dada aos contratos administrativos: 
O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, comutativo e realizado intuito personae. É consensual 
porque consubstancia um acordo de vontades, e não um ato unilateral e impositivo da Administração; é formal porque se expressa 
por escrito e com requisitos especiais, é oneroso porque remunerado na forma convencionada, é comutativo porque estabelece 
compensações recíprocas e equivalentes para as partes; é intuitu personae porque deve ser executado pelo próprio contratado, 
vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste.  (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 211.)
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vada, para realizar um estudo, um projeto, de interesse de ambas, ou 
para prestar serviços de competência comum a terceiros (...);

b) os partícipes do convênio têm competências institucionais comuns; o 
resultado alcançado insere-se dentro das atribuições de cada qual;

c) no convênio, os partícipes objetivam a obtenção de um resultado co-
mum, ou seja, um estudo, um ato jurídico, um projeto, uma obra, um 
serviço técnico, uma invenção, etc., que serão usufruídos por todos os 
partícipes.8

Ou seja, para caracterização de um ajuste como convênio, há que existir a 
compatibilidade de objetivos institucionais, os quais estão sempre presentes 
nos termos de parceria. é que todos os objetivos sociais constantes do art. 
3º da Lei n. 9.790/999 figuram como objetivos sociais do Estado brasileiro, 
estando contidos, especialmente, no preâmbulo e nos princípios fundamen-
tais da Constituição da República.10 Além disso, como já assentado, tais en-

8  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 190.
9 Art. 3º A qualificação instituída por esta lei, observado, em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo 
âmbito de atuação das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos 
objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:
I − promoção da assistência social;
II − promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III − promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei;
IV − promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei;
V − promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI − defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII − promoção do voluntariado;
VIII − promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX − experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego 
e crédito;
X − promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
XI − promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
XII − estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de 
projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela 
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em 
áreas afins.
10 Preâmbulo: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIçãO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Dos Princípios Fundamentais 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I − a soberania;
II − a cidadania;
III − a dignidade da pessoa humana;
IV − os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V − o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
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tidades, obrigatoriamente, não têm fins lucrativos, daí porque o termo de 
parceria não pode ser visto como contrato.

Contudo, muito embora se compreenda o termo de parceria como um ajus-
te de natureza aproximada aos convênios, não há que se imputar a esses 
instrumentos absoluta correspondência à figura dos convênios. Trata-se de 
instrumento jurídico de natureza peculiar, apenas assemelhada, em alguma 
medida, aos convênios administrativos. 

Em verdade, por se tratar de um tertium genus que transita entre as figuras 
dos convênios e dos contratos administrativos, o critério para determinar 
a obrigatoriedade de licitação será a existência de múltiplos parceiros que 
possam atender satisfatoriamente os objetivos previstos para o termo de 
parceria.

Assim, a não-obrigatoriedade de licitação deve ser vista com reservas, salvo 
nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação: ou seja, realizar 
licitação é a regra. Ademais, a desnecessidade de realizar licitação para 
celebrar termos de parceria há que ser considerada com parcimônia, tendo 
em vista, especialmente, o montante de recursos que são repassados a essas 
entidades e a necessidade de se apurar de forma minudenciada a sua capaci-
dade para gerir e cumprir o objeto e plano de trabalho pactuados.

Esse entendimento, aliás, já é aplicado no caso dos convênios, a respeito 
dos quais pronunciam-se os doutrinadores no sentido de que em certos 
casos, quando haja multiplicidade de particulares capazes de atender seu 
objeto, será imperiosa a realização de licitação. Traz-se à colação, por 

I − construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II − garantir o desenvolvimento nacional;
III − erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV − promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I − independência nacional;
II − prevalência dos direitos humanos;
III − autodeterminação dos povos;
IV − não-intervenção;
V − igualdade entre os Estados;
VI − defesa da paz;
VII − solução pacífica dos conflitos;
VIII − repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX − cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X − concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
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oportuno, o magistério de Odete Medauar:

Outra dúvida refere-se à exigência ou inexigência de licitação. Parece 
óbvio que, nos consórcios entre Municípios ou que envolvam outros entes 
estatais, o grau de especificidade do objeto é tão significativo que seria 
incabível cogitar-se de licitação. As mesmas ponderações se aplicam aos 
convênios entre entidades e órgãos da administração, em especial aos 
convênios entre universidades ou entre estas e universidades ou faculda-
des estrangeiras. No tocante aos convênios entre órgãos e entes estatais e 
entidades particulares, o que, sobretudo, fundamenta a desobrigação de 
licitação é a especificidade do objeto e da finalidade. No entanto, se a 
Administração pretender realizar convênio para resultado e finalida-
de que poderão ser alcançados por muitos, deverá ser realizada licita-
ção ou se abrir a possibilidade de conveniar sem licitação, atendidas 
as condições fixadas genericamente; se assim não for, haverá ensejo 
para burla, acobertada pela acepção muito ampla que se queira dar 
aos convênios. Alguns casos ocorrem na prática, nos quais, a título de 
convênio, obras são contratadas sem licitação e pessoas são investidas em 
funções e empregos públicos sem concurso ou seleção.11(grifo nosso)

O mesmo raciocínio, portanto, há que ser aplicado aos termos de parceria, 
mormente em se considerando que, além do objetivo comum almejado pelos 
parceiros — que é eminentemente social —, essa espécie de parceria com a 
administração pública representa uma atividade típica de fomento do Estado 
dirigida ao incentivo a determinadas atividades privadas de interesse públi-
co. Logo, porque direcionada a entidades privadas, razoável que se exija 
procedimento licitatório para selecioná-las, a fim mesmo de homenagear o 
princípio da isonomia e da impessoalidade.

Ou seja, a obrigatoriedade de se realizar licitação fundar-se-á, em ver-
dade, na verificação da existência de múltiplos particulares que possam 
atender, satisfatoriamente, a demanda do Poder Público. Embora se bus-
que a natureza jurídica dos termos de parceria contrapondo-os à figura dos 
convênios administrativos, aqueles instrumentos devem ser considerados 
em suas particularidades, não se aplicando, de forma irrefletida, toda e 
qualquer norma que se aplique aos convênios.

A questão se torna um pouco mais tormentosa, no entanto, quando se toma 

11  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
p. 228.
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em análise o que dispõem a Lei n. 9.790/99 e o Decreto n. 3.100/99 e, no 
âmbito estadual, a Lei n. 14.870/2003 e o Decreto n. 44.914/2008. é que 
esses instrumentos normativos instituem a possibilidade de o administrador 
público firmar parceria com OSCIP mediante concurso de projetos, o qual 
vem delineado pelos arts. 23 a 31 do pré-citado decreto federal e arts. 31 a 
39 do decreto estadual, onde se estabelecem diretrizes gerais a fim de que a 
seleção possa efetuar-se por meio de critérios objetivos.

Há que se atentar, entretanto, que a pretensa discricionariedade que se deu 
ao administrador público pelo caput do art. 23 do Decreto n. 3.100/99 e pelo 
caput do art. 31 do Decreto n. 44.914/08 não foi de, ao seu talante, contra-
tar com qualquer OSCIP, sem que seja realizado um procedimento de seleção 
prévio. No mínimo, deverá ele, segundo esse dispositivo, realizar concurso 
de projetos. é conferir o dispositivo citado:

Art. 23. A escolha da organização da sociedade civil de interesse públi-
co, para a celebração do termo de parceria, poderá ser feita por meio 
de publicação de edital de concursos de projetos pelo órgão estatal 
parceiro para obtenção de bens e serviços e para a realização de ativi-
dades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria.

Parágrafo único. Instaurado o processo de seleção por concurso, é veda-
do ao Poder Público celebrar termo de parceria para o mesmo objeto, 
fora do concurso iniciado. (grifo nosso)

Contudo, mesmo a possibilidade de somente realizar concurso de projetos 
afigura-se inconstitucional, já que sendo a Lei n. 8.666/93 a lei geral de lici-
tações não poderia outra norma dispor diferentemente dela ou mesmo inovar 
seus termos no tocante aos tipos de licitação por ela instituídos12 — tampou-
co poderia fazê-lo um decreto, como o fez o Decreto n. 3.100/99 ao instituir 
a figura do concurso de projetos.

Ainda, como fundamento a rebater a pretensão de somente se realizar 
concurso de projetos, em detrimento de procedimento licitatório, para 
seleção de entidade a firmar termo de parceria, bastaria buscar os princí-
pios constitucionais que regem os procedimentos para celebração de ajus-

12 Além disso, não é demais rememorar que a Lei n. 8.666/93, em seu art. 22, § 8º, veda a criação de novas modalidades de licitação, 
além daquelas nela já previstas:
Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo.
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tes de qualquer natureza entre a Administração e particulares. Nesse sentido, 
eis a análise de Violin acerca do art. 23 do Decreto Federal n. 3.100/99:

No caso das OSCIPs, existe previsão no art. 23 do Decreto n. 3.100/99 
que a escolha da entidade qualificada como OSCIP para a celebração do 
termo de parceria “poderá” ser feita por meio de “concursos de pro-
jetos”. Opinamos no sentido de que é inadmissível a previsão de que a 
Administração Pública apenas “poderá” realizar o concurso de projetos. 
A Administração Pública deverá realizar licitação que assegure o atendi-
mento dos princípios da igualdade, moralidade, economicidade, publi-
cidade, dentre outros, para a escolha da entidade celebrante do termo 
de parceria (a não ser casos de dispensa e de inexigibilidade, ocasião na 
qual ocorrerá processo simplificado)13.

Portanto, não se configurando quaisquer das hipóteses instituídas pela Lei de 
Licitações como exceções à regra geral do procedimento licitatório, deverá 
o Município, para firmar termo de parceria, dar cabo à seleção mediante 
licitação. Tal posicionamento, ademais, já foi esposado em outros tribunais 
de contas do País, a exemplo da Corte de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, conforme se vê do Parecer n. 20/2007:

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público − OSCIP. Termo de 
parceria. Execução de serviços de saúde. Programa Saúde da Família. 
Consulta. Município de São Borja. Licitação prévia. Termo de parceria. 
Contratações realizadas pelas OSCIPs com dinheiros públicos.

(...) 

Relativamente à necessidade de prévia licitação para a celebra-
ção dos termos de parceria entre as OSCIPs e a administração públi-
ca, entendo que aquelas contratações que envolvem transferência 
de recursos públicos indispensavelmente estão condicionadas a cer-
tos controles públicos sem os quais não se legitimam. 

Como refere Egon Bockmann Moreira, “as OSCIPs, assim como as 
organizações sociais, são ‘submetidas espontaneamente ao influxo 
(ao menos parcial) de regras do Direito Público’”. (1) 

De forma que é bom deixar bem claro que o Poder Público municipal 
deverá licitar para o atendimento dos serviços que necessita entre-
gar à comunidade e para a escolha da entidade celebrante do termo 
de parceria, com isto atendendo aos princípios constitucionais da igual-
dade, moralidade, economicidade, publicidade, dentre outros. (2) 

13 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e licitações. Disponível em: <http://www.conlicitacao.com.br/sucesso_pregao/
noticias/10.12.2006.php>. Acesso em: 11 de setembro de 2008.
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Importa registrar, embora não tenha sido objeto de questionamento, 
que a OSCIP interessada em firmar termo de parceria com o Poder 
Público deverá apresentar sua proposta da forma mais detalhada 
possível, especificando as vias de implementação do objeto, o prazo, 
os custos, pois com base nestes dados é que os resultados poderão 
vir a ser controlados e cobrados. (Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul. Parecer n. 20/2007. Relatora: Auditora substituta de 
conselheiro Heloísa Tripoli Goulart Piccinini) (grifo nosso)

Pelo exposto, entende-se que há necessidade de procedimento prévio de 
licitação para celebração de termo de parceria com OSCIP sempre que não 
configuradas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, conso-
ante prevê a Lei n. 8.666/93. 

Quando a situação concreta, por outro lado, demonstrar que a realização de 
procedimento licitatório assemelha-se demasiado onerosa ou inviável, tal 
situação há de ser devidamente justificada, verificando-se ser o caso ou de 
dispensa ou de inexigibilidade, a fim de que sejam observados e respeitados 
os princípios que regem a administração pública.

A escorreita formalização dos procedimentos de inexigibilidade e de dispen-
sa possibilita, ainda, que se veja facilitado o controle posterior, já que, não 
raramente, entidades dessa estirpe, contratadas ao alvedrio de gestores pú-
blicos, estão envolvidas em escândalos de desvio de recursos ou mesmo de 
favorecimento a pessoas ligadas a determinado gestor, por força, justamen-
te, de uma mal interpretada discricionariedade que teria sido trazida aos 
administradores públicos pelo Decreto n. 3.100/99.14

Ao ensejo de tal discussão, mostra-se salutar discorrer acerca da peculiar 
situação do Estado de Minas Gerais, cuja Lei n. 14.870/2003, em seu art. 
2115, equipara organizações sociais e organizações da sociedade civil de 
interesse público para efeitos do que dispõe o inc. XXIV do art. 24 da Lei 
n. 8.666/9316, ou seja, também seria dispensada a licitação para celebra-

14 é que já se debateu alhures a respeito de pretensa faculdade de que disporiam os administradores públicos para realização de 
concursos de projetos visando contratar OSCIP, uma vez que o dispositivo legal traz em si a expressão poderá.
15  Art. 21. Fica qualificada como organização social para os efeitos do inc. XXIV do art. 24 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 
1993, e do art. 15 da Lei n. 9.637, de 15 de maio de 1998, a entidade qualificada como OSCIP.
16  Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XXIV − para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas 
esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.
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ção de contratos de prestação de serviços com OSCIP. 

Ora, seguindo a linha do que se sustentou na presente consulta, a dispensa 
de licitação criada pela lei estadual pré-citada é absolutamente artificial, 
porquanto faz equiparar tratamento a entidades de natureza e modo de cria-
ção distintos, cujos critérios de qualificação também se diferem. Sendo as-
sim, confere-se uma pseudolegalidade a situações em que, concretamente, 
haveria a obrigatoriedade de se realizar procedimento licitatório (em home-
nagem, especialmente, aos princípios da isonomia, economicidade, impesso-
alidade e vantajosidade), mas que, sob o aval de determinação legal desca-
bida, a contratação direta de uma entidade particular é autorizada, mesmo 
não observados os critérios previstos pela Lei n. 8.666/93 para dispensa ou 
inexigibilidade.

Ademais, como é cediço, sendo a Lei n. 8.666/93 a norma geral das licita-
ções, não poderia lei estadual, em flagrante ofensa à reserva legal conferida 
à União pelo art. 22, XXVII, da Constituição da República, ampliar a hipótese 
de não aplicabilidade do instituto da licitação, equiparando OSCIP a organi-
zações sociais para fins de dispensa.

3 Atuação de OSCIP na área de assistência jurídica gratuita e o Estatuto 
da OAb

Volvendo ao cerne da consulta formulada, após estabelecidos os pressupostos 
à celebração de termos de parcerias com OSCIP, impende analisar a existên-
cia de eventual conflito entre o objeto do termo de parceria que se pretende 
firmar (assessoria à população carente em geral no tocante a promoção de 
direitos previdenciários e defesa do consumidor) e o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Inicialmente, poder-se-ia argumentar no sentido de que, por se tratar 
de competência da União e do Estado, nos termos do art. 24, XIII, da 
Constituição da República, seria defeso ao Município prestar serviços de 
assistência judiciária. Esse entendimento, aliás, já foi sustentado pela 
Corte de Contas de Minas Gerais, na oportunidade da resposta à Consulta 
n. 687.067:
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EMENTA: MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS PESSOAS 
CARENTES. ILEGALIDADE POR SE TRATAR DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. 
REMESSA, AO CONSULENTE, DE CÓPIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 
CONSULTA N. 105.143-1/93. 

CONSELHEIRO ELMO BRAZ:

Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo,  Ângelo 
Tadeu Viana Pereira, acerca da legalidade ou não de o Município 
disponibilizar serviços de assistência judiciária aos necessitados, 
contratando advogados para a prestação de tais serviços, e se as 
dotações orçamentárias necessárias ao custeio dos serviços deverão ser 
vinculadas a ação social.

(...)

No mérito, esclareço que o assunto abordado na presente consulta já foi 
objeto de exame deste Tribunal, ao responder, na Sessão de 28/10/93, à 
Consulta n. 105.143-1/93, da Câmara Municipal de Lajinha, cujo Relator 
foi o Conselheiro Maurício Aleixo. 

Naquela oportunidade, esta Casa entendeu que foge à competência do 
Município a prestação de assistência jurídica às pessoas carentes já que, 
de acordo com o art. 134 da Constituição Federal, esta é uma atribuição 
do Estado.

Assim, respondo às questões formuladas, nos termos da consulta 
mencionada, sugerindo que seja enviada ao consulente cópia da mesma. 
(Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulta n. 687.067. 
Relator: Conselheiro Elmo Braz.)

No entanto, a consulta ora formulada trata de hipótese diferenciada, à medida 
que a OSCIP, após celebrado o termo de parceria com a administração muni-
cipal, é que ficaria responsável por prestar esse tipo de assistência. Por opor-
tuno, eis a definição de Tarso Cabral Violin a respeito dos termos de parceria:

O termo de parceria é o instrumento firmado entre a administração pú-
blica e as OSCIPs, que forma vínculo de cooperação entre ambas, para o 
fomento e a execução de atividades de interesse público constantes dos 
estatutos das entidades qualificadas, definidas na Lei n. 9.790/99. 

(...)

Esse termo é um acordo de vontades entre o Poder Público e as OSCIPs, 
e nele devem constar os direitos, responsabilidades e obrigações dos 
parceiros, sendo cláusulas essenciais a do objeto com todas as especifi-
cações do programa de trabalho proposto pela OSCIP; a de estipulação 
das metas e dos resultados a serem atingidos e os prazos de execução 
ou cronograma; a de previsão dos critérios de avaliação de desempe-
nho a serem utilizados, mediante indicadores de resultados; a de pre-
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visão de receitas e despesas a serem utilizadas em seu cumprimento, 
inclusive pagamento de pessoal, a serem pagos com recursos advindos 
da parceria; a que estabelece as obrigações das OSCIPs, entre as quais 
a de apresentar relatório sobre a execução do objeto de parceria, 
com o comparativo de metas/resultados alcançados, acompanhado de 
prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados; a 
de publicação na imprensa oficial, da esfera de alcance das atividades 
celebradas entre o órgão parceiro e a OSCIP, do extrato do termo de 
parceria e de demonstrativo de sua execução física e financeira, con-
forme modelos do anexo I e II do Decreto n. 3.100/99, sob pena de não 
liberação dos recursos previstos no termo.17

Assim, havendo o competente termo de parceria, por meio do qual seriam 
estabelecidas e bem delimitadas as obrigações dos parceiros, o Município, 
em cooperação com entidade privada, facilitaria à sua população o acesso 
à assistência jurídica, mormente em se tratando de direito previdenciário, 
cuja maior demandante é, sem dúvida, a população carente.

Cabe, contudo, analisar se haveria algum óbice, por força de limitação ao 
exercício da advocacia, naquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil houver 
determinado, em especial no que toca ao exercício da profissão de forma 
gratuita, o que poderia, numa primeira análise, consubstanciar o aviltamen-
to da advocacia.

De início, não se pode olvidar que a própria Lei n. 9.790/99 é que dispõe, 
expressamente, que as OSCIPs poderão ter como objeto social a promoção 
de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar. Portanto, a pretensão de a entidade atu-
ar na área do Direito Previdenciário e Direito do Consumidor seria limitada a 
essas áreas, não lhe sendo autorizado, por essa limitação, encampar toda e 
qualquer demanda judicial.

Ademais, há de se ter em conta que o termo de parceria que se pretende 
celebrar é instrumento de cooperação entre a administração pública e enti-
dade particular, desprovida de intuito lucrativo, daí que, em tese, nada mais 
seria senão uma forma de o Estado dar azo ao cumprimento de suas obriga-
ções constitucionais.

17 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. Belo Horizonte: Fórum, 2006. 
p. 263-264.
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Assim, tal entendimento, além de arrimar-se no objetivo precípuo da Lei n. 

9.790/99, qual seja, oferecer novas formas de parceria com a administra-

ção pública com o fito de universalizar serviços de natureza eminentemente 

social, pode fundamentar-se, também, no dever constitucional de o Estado 

— lato sensu — promover o direito do consumidor e assegurar assistência ju-

rídica àqueles que comprovarem hipossuficiência, in verbis:

Art. 5º (...):

(...)

XXXII − o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

(...)

LXXIV − o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)

Trata-se, portanto, de direitos fundamentais, de cujo atendimento não se 

podem furtar os entes políticos, especialmente levando em consideração a 

questão dos recursos orçamentários para tanto e formas alternativas, legal-

mente possíveis, para dar cabo a tais objetivos.

Outro ponto a ser analisado é a possibilidade de a OSCIP se enquadrar, nos 

termos dos arts. 15 e 16 do Estatuto da OAB, como entidade que possa pres-

tar atividade privativa da advocacia. Por oportuno, eis a definição, trazida 

pelo art. 1º da Lei n. 8.906/94, de atividade privativa da advocacia:

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

I — a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados 
especiais;

II — as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

§ 1º Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de 
habeas corpus em qualquer instância ou tribunal.

§ 2º Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de 
nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, 
quando visados por advogados.

§ 3º É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra 
atividade.

Desse modo, uma vez que se prevê como objeto do termo de parceria a 
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assessoria à população carente em geral no tocante à promoção de direitos 

previdenciários e defesa do consumidor, cujo exercício é privativo da fun-

ção da advocacia, somente poderiam os Municípios firmar termo de parceria 

nesse sentido se a OSCIP atender aos requisitos constantes do Estatuto para 

sociedades de advogados, bem como não haver, por parte da OSCIP, a divul-

gação de outra atividade estranha àquelas privativas da advocacia. Assim, 

entende-se imprescindível que o termo de parceria celebrado bem como 

o estatuto social da OSCIP em questão sejam submetidos, previamente, à 

apreciação da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a instituição responsá-

vel pela fiscalização da atividade profissional dos advogados.

Há que se alertar, no entanto, que iniciativas como a pretendida devem ser 

encampadas com extrema parcimônia, já que, como é cediço, dispõem os 

Municípios, no mais das vezes, de diminuto orçamento, e a pretensão de sub-

sidiar entidade particular para atender à população carente na área jurídica 

deve se revestir de critérios rígidos e objetivos para seleção daqueles que, 

efetivamente, deverão ser assistidos, sob pena de o serviço não suportar a 

demanda que se lhe apresentar, principalmente se o Município valer-se de 

OSCIP para patrocinar causas de seu interesse.

Além disso, deve se colocar limites à atuação de OSCIP nessa área. Imagine-

se que a entidade preveja em seu estatuto a defesa judicial dos direitos 

dos cidadãos por ela assessorados. Como solucionar o impasse no caso de a 

entidade ser extinta estando em curso, ainda, processos desses cidadãos? 

Quem seria responsabilizado por dar continuidade a essas demandas? O Mu-

nicípio, as pessoas físicas que compunham a entidade? São questionamentos 

que apontam para a necessidade de cautela ao se pretender celebrar termos 

de parceria com tal objeto.

4 Do controle das atividades da OSCIP e o repasse de recursos públicos

Em razão dos recursos públicos que serão revertidos à entidade particular, 

estará ela limitada e submetida a algumas restrições e regras a que deve 

observância, tipicamente, a administração pública.

Dessa forma, para além das obrigações ajustadas no termo de parceria, a 
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OSCIP deverá ser fiscalizada pelo ente/órgão parceiro, comprovando seu re-
gular funcionamento e cumprimento das metas estabelecidas; por haver o 
aporte de recursos públicos, deverá regulamentar as compras e contratações 
que efetuar, valendo maior observância aos princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência18; seu pesso-
al deverá ser contratado de acordo com as normas da CLT e o cumprimento 
de suas obrigações trabalhistas deverá ser comprovado periodicamente ao 
Poder Público, a fim de se evitar que se formem passivos, cuja responsabili-
dade venha a ser, posteriormente, imputada ao Poder Público.

Correlatamente ao controle que deve ser exercido pelo ente/órgão parceiro, 
celebrante do termo, não se pode olvidar que a existência de recursos públi-
cos atrai o controle a ser exercido por outros órgãos e entidades do aparelho 
estatal. Nesse sentido, eis o magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

Quanto ao vínculo com a administração pública, é estabelecido, con-
forme visto, por meio de termo de parceria, em tudo semelhante ao 
contrato de gestão previsto em lei para as organizações sociais. 

Não tem, como esse último, natureza contratual, assemelhando-se muito 
mais aos convênios tradicionalmente celebrados entre o Poder Público e 
entidades privadas para formalizar o fomento. Da mesma forma que o 
contrato de gestão celebrado com organização social, o termo de parce-
ria com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de 
interesse público restringe a autonomia da entidade que, por receber 
diferentes tipos de ajuda, fica sujeita ao controle de resultado pelo Po-
der Público, além do controle pelo Tribunal de Contas, na medida em que 
administre bens ou valores de natureza pública.19

Consoante a própria Lei n. 9.790/99 prevê em seus arts. 4º, VII, d; 10, § 2º, 
V,  da Lei n. 9.790/99, bem como o faz o art. 12 do Decreto n. 3.100/99, o 
dever de prestar contas ao parceiro estatal não afasta o controle a ser exer-
cido pelo Tribunal de Contas, de acordo com o preceituado pelo art. 70, pa-
rágrafo único, c/c art. 75 da Constituição da República. Neste sentido, aliás, 
já se manifestou esta Corte de Contas na Consulta n. 683.832, cuja relatoria 
coube ao Conselheiro Moura e Castro:

18 Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da assinatura do termo de parceria, 
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com 
emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inc. I do art. 4o desta lei. (Lei n. 
9.790/99).
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 219.
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Posto isto, entendo oportuno enfatizar que a prestação de contas per-
tinente ao termo de parceria deverá ser feita diretamente ao órgão ou 
entidade estatal parceira, a exemplo dos convênios (arts. 4º, VII, d; 10, 
§ 2º, V, da Lei n. 9.790/99 c/c o art. 12 do Decreto n. 3.100/99).

Mas a jurisdição do Tribunal de Contas alcança, conforme art. 70, pará-
grafo único, qualquer responsável pela aplicação de recursos públicos 
repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, in casu, o termo de parceria.

E sendo o termo de parceria um instrumento congênere aos convênios, 
ele e sua respectiva prestação de contas ficarão no órgão ou entidade 
estatal à disposição da Corte de Contas, que, no exercício de inspeção 
ou auditoria, deles tomará conhecimento para verificar a sua legalida-
de e regularidade, bem como para o julgamento das contas em última 
instância. (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulta n. 
683.832. Relator: Conselheiro Moura e Castro.)

É de se esclarecer que caberá ao Tribunal de Contas acompanhar a fiscaliza-
ção da execução do termo de parceria que, obrigatoriamente, deve ser feita 
pelo órgão estatal parceiro sobre a OSCIP. Ou seja, a fiscalização imediata do 
termo de parceria cabe ao parceiro estatal. Corroborando esse entendimen-
to, eis o que noticia Raquel Melo Urbano de Carvalho:

Na Decisão n. 931/99, o Pleno do Tribunal de Contas da União fixou as 
balizas do controle cabível em relação às OSCIPs: a) não cabe prestação 
de contas sistemática das OSCIPS às cortes de contas, mesmo em relação 
aos recursos vinculados ao termo de parceria, devem as prestações 
de contas devem (sic) ser apresentadas aos órgãos repassadores; b) a 
instauração de tomada de contas especial pode alcançar os agentes 
responsáveis pelo termo de parceria no âmbito da organização da 
sociedade civil de interesse público, inclusive diante da omissão no 
dever de prestação de contas; c) o Tribunal de Contas tem competência 
para fazer a fiscalização direta do termo de parceria.20

Assim, cumpre ao órgão estatal parceiro verificar e deter consigo documen-
tação, em geral, que ateste a regularidade do procedimento de qualificação 
da OSCIP, se foram atendidos todos os requisitos constantes em lei para ob-
tenção do título; o procedimento de seleção da OSCIP, independentemente 
de ter se dado por meio de licitação, inexigibilidade ou dispensa, desde que 
regularmente formalizados; a formalização do termo de parceria, com o respec-
tivo plano de trabalho e cronograma de desembolso de valores; o  competente 

20 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 926.
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regulamento da OSCIP para compras e contratações de serviços, com o compro-

vante  de sua publicação; ao final de cada exercício, o relatório de execução do 

termo de parceria, com o quadro comparativo entre metas propostas e resultados 

alcançados; ao final do termo de parceria, o relatório conclusivo da comissão de 

avaliação sobre as atividades da OSCIP e a execução de seu plano de trabalho.

O acompanhamento efetuado pelo órgão estatal parceiro com relação às 

atividades desenvolvidas pela OSCIP será parte componente de sua presta-

ção de contas, porquanto nada mais se trata senão da verificação, por este 

Tribunal, da escorreita aplicação de recursos públicos repassados à entidade 

particular. Em suma, o relatório a ser encaminhado à Corte de Contas deve-

rá, no mínimo, atestar a descrição do objeto pactuado e o cumprimento das 

metas avençadas, os valores transferidos, a regularidade dos gastos efetu-

ados e sua contabilização e o recebimento da prestação de contas anual e 

final, que devem ser repassadas pela OSCIP ao órgão estatal.

No entanto, conforme o entendimento exarado no âmbito do Tribunal de 

Contas da União, os tribunais têm competência para proceder à fiscalização 

direta dos termos de parceria, uma vez que se trata da verificação da correta 

aplicação dos recursos públicos repassados a essas entidades. Assim, nada 

obsta que o Tribunal de Contas inclua em seus planos de inspeção ordinária 

o acompanhamento da execução dos termos de parceria celebrados com os 

órgãos estatais, devendo as OSCIPs manter, organizada e catalogada, a docu-

mentação imprescindível à atuação do Tribunal e seus agentes.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas mineiro vem realizando a efetiva fiscaliza-

ção de OSCIPs e termos de parceria firmados com entidades da administração 

estatal, consoante publicado na Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais:

O acompanhamento e a fiscalização do fiel cumprimento do pactuado no 
termo de parceria competem ao órgão da administração pública afeto à 
área cuja atividade tenha sido fomentada e na qual atua a OSCIP.

Não obstante, o controle da OSCIP é exercido, ainda, pelo Ministério 
Público Estadual e pela Assembléia Legislativa com o auxílio do Tribunal 
de Contas (controle externo).

No mesmo sentido, os conselhos de políticas públicas nas corresponden-
tes áreas de atuação exercerão o controle social, pronunciando-se ex 
anti à celebração do termo de parceria, acompanhando e fiscalizando a 
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execução do objeto pactuado.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, determinou-se a realização de 
inspeções para avaliar a execução dos termos de parcerias celebrados 
entre o Estado e as OSCIPs.

A partir dessa determinação e contando com o esforço coletivo de diver-
sos órgãos da Casa, foram realizadas 36 inspeções nos termos de parce-
ria celebrados pela administração pública estadual com as OSCIPs, sen-
do 21 em órgãos/entidades da administração pública estadual e quinze 
diretamente nas OSCIPs.

No corpo dessas inspeções foram analisados quinze termos de parceria, 
dez contratos e um convênio, celebrados até 15/06/2007, data em que 
foram determinadas as inspeções.

Os recursos financeiros acordados via termos de parceria e aditivos per-
fazem  o montante de R$68.591.549,17 (sessenta e oito milhões qui-
nhentos e noventa e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e de-
zessete centavos) (...).21

Destarte, a fiscalização efetiva das atividades desenvolvidas por OSCIPs será 
orientada, precipuamente, pela análise do cumprimento do que fora pactu-
ado no termo de parceria, bem como será baseada na verificação do cumpri-
mento do plano de trabalho avençado, por meio da competente prestação de 
contas, com a análise da utilização dos valores repassados — que, por óbvio, 
deverão ser proporcionais ao benefício social que a atividade desenvolvida 
pela OSCIP se propõe a alcançar.

Por todas essas razões, reforça-se a necessidade de que o Município, ao ce-
lebrar o termo de parceria, deverá proceder à fiscalização constante das ati-
vidades da OSCIP, a fim de que sua atuação restrinja-se aos objetos previstos 
no termo e em seu estatuto social. 

Os alertas e recomendações aqui expendidos fundam-se na constatação de 
que, não raro, tem-se utilizado indevidamente de OSCIPs para firmar termos 
de parceria com a administração pública. 

Apenas a título exemplificativo, cita-se o Acórdão n. 1.331/2008 do Tribunal 
de Contas da União, resultado de auditoria realizada em 167 convênios firma-
dos com 26 ONGs distribuídas em nove Estados, que redundou na fiscalização 

21 FERRAz, Leonardo de Araújo; REGADAS, Joana Maciel Oliveira; PIRES, Maria Helena. Terceiro setor: aspectos relevantes das 
organizações da sociedade civil de interesse público e o controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Revista 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 66, n.1, jan./mar. 2008. p. 144-146.
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da utilização e repasse de 256 milhões de reais. 

Dentre as principais falhas detectadas na auditoria realizada, está, justamen-
te, a ausência de critérios objetivos de seleção prévia das entidades. Naquela 
oportunidade, o Tribunal de Contas da União firmou o entendimento de que 
deve haver o incremento dos procedimentos de seleção pública, pelos órgãos da 
administração pública federal, em todos os casos em que se apresentar viável, 
no intuito de garantir a maior transparência possível, procedimento que, sem 
dúvida, há de ser observado também por Estados e Municípios.

Além disso, observou-se a ausência da devida publicidade e divulgação sis-
temática dos recursos disponibilizados às entidades sem fins lucrativos, por 
programa de trabalho; ausência de percuciente verificação da capacitação 
técnica das ONGs para o desenvolvimento das atividades avençadas; ter-
ceirização indevida de atividades inerentes ao órgão/ente parceiro; planos 
de trabalhos vagos, incompletos e sem requisitos essenciais; aquisições e 
contratações feitas pelas OSCIPs sem a devida licitação ou de acordo com 
procedimento previamente adotado pela entidade, etc.

Diante das irregularidades mais comumente verificadas e em se consideran-
do, ainda, o enorme aporte de recursos públicos repassados, nos últimos 
anos, às entidades do terceiro setor, é imperioso que o controle sobre as 
atividades desenvolvidas pela OSCIP — bem como o acompanhamento dos 
objetivos a serem atingidos de acordo com o plano de trabalho estabelecido 
— deve ser efetivo e minucioso.

Por essa razão, aliás, é que a Lei n. 9.790/99 não se furtou a estabelecer a 
responsabilização solidária dos responsáveis pela fiscalização do termo de 
parceria, quando omissos em comunicar o Tribunal de Contas e o Ministério 
Público diante de irregularidades porventura constatadas.22

22 Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de 
Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos 
de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que 
requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, 
bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de 
outras medidas consubstanciadas na Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990.
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5 Remuneração dos empregados da OSCIP e limite de gastos com pessoal 
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal

Com relação ao questionamento se o pagamento dos empregados da OSCIP 
seria computado como despesa total com pessoal para os fins de que trata 
o art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, responde-se negativamente, se-
guindo o mesmo entendimento exarado pela Auditoria.

Assim, de se ver o que o art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000 preceitua, 
verbis:

Art. 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como 
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da 
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência.

Logo, pelo fato de os empregados da OSCIP não integrarem o quadro de 
servidores municipais e, ainda, tendo em vista que os recursos repassados 
serão feitos a título de Despesas de Transferências Correntes, não há que 
se computarem tais despesas como Despesas de Pessoal, tampouco como 
Outras Despesas de Pessoal, por não ser o caso de terceirização de mão-
de-obra.

Ainda, de se assinalar que é vedado aos Municípios e demais órgãos e entes 
estatais parceiros proceder ao pagamento direto dos funcionários da OSCIP, 
sob pena de se ver configurada verdadeira burla ao princípio constitucional 
do concurso público e, mais grave, caracterizar-se de maneira mais evidente 
verdadeira relação empregatícia. As OSCIPs não devem atuar como meras in-
termediadoras de mão-de-obra, contratando funcionários terceirizados para 
desempenho de funções de natureza pública. 
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6 Celebração de termo de parceria: limitações da Lei n. 9.504/97 e da Lei 
de Responsabilidade Fiscal

A primeira reflexão a respeito deste tema diz respeito à vedação imposta pelo 
art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/9723. é que, apesar de se reconhecer a evidente 
repercussão social que terá o termo de parceria que se pretende celebrar, 
há que se considerar não se tratar, propriamente, de distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios, porquanto, em contrapartida aos repasses rece-
bidos, a OSCIP dará cumprimento ao objeto pactuado no termo de parceria.

Assim, inexiste vedação da Lei n. 9.504/97 à sua celebração em ano em que 
ocorre o pleito eleitoral, isso porque não configurada distribuição gratuita de 
qualquer espécie: há, isto sim, confluência de interesses dos parceiros, bem 
como a obrigação de dar cumprimento ao objeto do termo de parceria e ao 
plano de trabalho avençados.24

Ainda, mesmo se se atribuir aos termos de parceria natureza assemelhada aos 
convênios, não se pode impor irrestritamente àqueles ajustes a vedação cons-
tante do art. 73, VI, alínea a da Lei n. 9.504/97, que proíbe nos três meses 
antecedentes ao pleito eleitoral sejam realizadas transferências voluntárias 
de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios25.

Da interpretação de pré-citado dispositivo não pode defluir o entendimento 
de que, durante o lapso temporal de três meses antes do pleito, se deva pa-
ralisar o repasse de recursos a OSCIPs que, anteriormente, já houvessem fir-

23 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10 No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração 
pública, exceto nos casos de calamidade pública, de Estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa.
24 A título meramente informativo, cita-se manifestação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina a respeito da 
matéria que guarda semelhança com a ora tratada CONSULTA — CONVÊNIO — ART. 73, § 10, DA LEI N. 9.504/1997 — CONHECIMENTO. 
Tomando por base os conceitos doutrinários acerca de convênio administrativo — o qual decorre de um ajuste em que há mútua 
colaboração entre seus participantes para atingir objetivo comum —, bem como as regras prescritas na Lei n. 8.666/1993 para sua 
formalização, tem-se que não se enquadra no disposto no § 10 do art. 73, que pressupõe distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da administração pública, ou seja, repasse sem qualquer contraprestação ou atuação conjunta. 
25 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
(...)
VI — nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade 
de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em 
andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;
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mado termo de parceria com a administração, já o estivessem executando de 
maneira adequada e cujos recursos já estivessem previstos na lei orçamentá-
ria anual. Deve-se coibir que a celebração de termos de parceria seja utiliza-
da como artifício eleitoreiro — assim, mais razoável que se evite a celebração 
de novos termos de parceria nos três meses que antecedem o pleito, a fim 
de que tal iniciativa não se configure como manobra para captação de votos.

Por fim, cumpre apenas a observância dos ditames do art. 4226 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, segundo o qual é vedado, nos dois últimos quadrimes-
tres, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida totalmente no 
mesmo mandato, ou que, tendo parcelas a serem pagas nos exercícios seguin-
tes, não tenham previstas suficientes disponibilidades de caixa a suportá-las.

Conclusão: Feitas essas considerações, respondo o questionamento do con-
sulente em sentido afirmativo, ou seja, no sentido de que é possível firmar 
termo de parceria com OSCIP, objetivando promover a assistência judiciária 
à população carente nas áreas do Direito Previdenciário e do Direito do Con-
sumidor.

Contudo, como pressupostos à assinatura deste termo de parceria, a matéria 
deverá estar devidamente regulamentada em âmbito municipal. Além disso, 
em não se configurando as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, nos termos 
da Lei n. 8.666/93, há que se realizar licitação para contratação com tais enti-
dades, sob pena de malferir os princípios que regem a administração pública.

Também é imprescindível seja verificada a adequação da constituição da 
OSCIP à Lei n. 8.906/94, quando verificado que o termo de parceria prevê 
o exercício de atividade privativa da advocacia, sendo recomendável evitar 
que os termos de parceria prevejam o acompanhamento de demandas nas 
esferas administrativa e judicial, dada a possibilidade de a OSCIP se extinguir 
antes de finalizados os processos por ela acompanhados.

No tocante ao questionamento se as despesas com o pagamento dos fun-
26 Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar 
até o final do exercício.
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cionários da OSCIP deveriam ser computadas a fim de se apurar o limite 
das despesas com gasto de pessoal da administração municipal, responde-se 
negativamente, eis que esses funcionários não compõem o quadro de ser-
vidores e os repasses à OSCIP deverão ser classificados como Despesas de 
Transferências Correntes.

Nesse sentido, respondo, em tese, à consulta formulada e submeto o parecer 
aos nobres Conselheiros.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 27/11/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
Simão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila e Cons. 
Adriene Andrade, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo relator.
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RELATóRIO

Versam os presentes autos sobre consulta efetuada pelo Exmo. Sr. Alberto 
Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, acerca da possibilidade de reajuste de contratos administrativos, nos 
seguintes termos:

l Na hipótese de uma licitação realizada com vistas a prestação de 
serviços de trato contínuo pelo prazo de doze meses, mas com previsão 
expressa de prorrogação, até o limite inserto no art. 57, II, da Lei n. 
8.666/93, cláusula reiterada no termo de contrato decorrente do certa-
me licitatório, é possível aplicar-se ao valor inicialmente assinalado re-
ajuste, com base em um dos índices de variação de preços (IPC, IGP-M, 
etc.), mesmo não havendo previsão editalícia ou contratual para tanto, 
pelo fato de o ajuste ter sido prorrogado, ultrapassando desta forma 
doze meses de vigência?

l Considerando-se que em casos de prorrogação sem o reajuste ficam 
comprometidos os quantitativos de serviços, mercê da correção dos pre-
ços de insumos e demais valores incidentes de notório conhecimento, 
seria viável a adoção de outro mecanismo de recomposição dos preços 

Reajuste contratual
sem previsão editalícia

EMENTA: Contrato administrativo — Prestação de serviços de natureza 
continuada — Reajuste sem previsão editalícia ou contratual — Possibi-
lidade — Utilização de índices de preços setoriais ou gerais — Adoção do 
menor percentual — Não sujeição aos limites estabelecidos pelo § 1º do 
art. 65 da Lei n. 8.666/93.

(...) podem ser usados como parâmetros para o reajuste dos contratos administrativos índices 
de preços setoriais ou gerais, produzidos por instituições consagradas de estatística e pesqui-
sa, mediante exposição de motivos, sendo privilegiada a adoção do menor percentual.

CONSULTA N. 761.137

RELATOR: CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA
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pactuados? Em caso positivo, incidiria o percentual máximo de que tra-
ta o § 1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93?

é o relatório, em síntese.

PRELIMINAR

Verifico, nos termos constantes da petição inicial, que o consulente é parte 

legítima para formular a presente consulta e que o seu objeto refere-se a 

matéria de competência desta Corte, nos termos do art. 7º, X, do RITCMG. 

Portanto, conheço desta consulta.

MéRITO

Dentre os princípios que regem o sistema brasileiro de licitações, destaca-se 

o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

pelo qual deve ser mantida a relação entre os encargos do particular e a re-

muneração prestada pelo Poder Público em contrapartida.

A equação entre esse dois fatores, a qual é inicialmente estabelecida no edi-

tal da licitação, deve ser preservada durante toda a execução do contrato, 

de modo a evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes. 

Nesse sentido se impõe, especialmente nos contratos de duração superior a 

doze meses, o uso de instrumentos de alteração do contrato administrativo:

l  a revisão (ou recomposição), decorrente de eventos imprevisíveis, confi-

gurando álea extraordinária;

l  o reajuste, decorrente de eventos previsíveis, configurando álea ordinária.

Decorre do art. 40, XI, da Lei n. 8.666/93, inclusive, que é obrigatório cons-

tar em todos os contratos administrativos cláusula que preveja o critério de 

reajuste dos valores avençados, retratando a variação efetiva dos custos do 

contratado, desde a data da apresentação da proposta/orçamento até a data 

do adimplemento.
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Nestes autos, discute-se, em suma:

1) a possibilidade de realização de reajuste quando um contrato administra-
tivo (e o edital de licitações respectivo) não prevê expressamente cláusula 
que disponha a esse respeito;

2) o critério de reajuste que poderia ser utilizado: índice de variação de 
preços (IPC, IGP-M, etc.) ou outro mecanismo de recomposição dos preços 
pactuados;

3) a sujeição ou não dos reajustes de contratos administrativos aos percen-
tuais máximos de que trata o art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93.

Inicialmente, quanto à relevância da previsão dos reajustes, como modo legí-
timo de preservar a equação econômico-financeira dos contratos administra-
tivos, citamos Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual a manuten-
ção da equação econômico-financeira é um direito do contratante particular 
e não lhe pode nem lhe deve ser negado o integral respeito a ela1.

Além disso, é importante perceber a natureza da alteração contratual que 
implica um reajuste.

Conforme afirma Marçal Justen Filho, o reajuste visa à recomposição do valor 
real da moeda, ou seja, compensa-se a inflação com a elevação nominal da 
prestação devida. Afirma o citado jurista: Não há benefício para o particular 
na medida em que o reajustamento do preço tem natureza jurídica similar2 
à da correção monetária3.

Nesse mesmo sentido, Adilson Dallari afirma que há apenas correção do va-
lor proposto, ou seja, simples alteração nominal (...) da proposta do lici-
tante vencedor, sem aumento ou redução real do valor do contrato. Assim, 
não existe efetiva alteração de coisa alguma, mas sim simples manutenção 
de valor4.

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 595.
2 Embora se afirme que a natureza jurídica é similar, não se deve confundir o instituto da correção monetária com o reajuste 
contratual, de modo que a previsão de ambos em um contrato administrativo é perfeitamente possível. A correção monetária é 
utilizada como forma de manter o valor inicial de um contrato, erodido pela inflação, pelo fenômeno de desvalorização da moeda 
nacional. Por outro lado, o reajustamento visa à revisão do montante pactuado tendo em vista fatores mercadológicos, como custos 
de execução e remuneração, que alteram os preços e, em consequência, repercutem na avença. 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000. p. 407.
4 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.  p. 96.
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Portanto, tem-se que, ainda que não haja previsão expressa no edital ou no 
instrumento contratual quanto à forma como se dará o reajustamento de 
um contrato de prestação de serviços com prazo de duração superior a doze 
meses5, não há dúvidas de que é devido o reajuste, tendo em vista a preser-
vação do valor real inicialmente contratado.

A interpretação literal do art. 40, XI, da Lei n. 8.666/93, neste caso, implica-
ria admitir a ocorrência de indesejável desequilíbrio contratual, ensejando 
enriquecimento sem causa do Poder Público.

Dessa forma, nosso posicionamento visa privilegiar a principiologia que rege 
a moderna teoria dos contratos, notadamente o princípio da boa-fé objetiva 
e o princípio da justiça contratual.

Em interessante análise da relação de equilíbrio que deve existir entre os con-
tratantes na seara administrativa, adverte Celso Antônio Bandeira de Mello:

As avenças entre administração e particular, nominadas contratos 
administrativos, fazem deste último um colaborador do Poder Público 
ao qual não deve ser pago o mínimo possível, mas o normal, donde 
caber-lhe valor real estipulado no contrato ao tempo do ajuste6.

Não desconheço a existência de renomada doutrina que sustenta o contrário 
do entendimento exposto nesta decisão. 

José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, aduz que sem expressa avença 
quanto aos critérios de reajustamento do contrato entende-se que o preço 
ajustado é fixo e irreajustável7.

Entretanto, pelos argumentos expostos acima, estou convencido de que a re-
alização de reajuste visando à preservação da equação econômico-financeira 
de um contrato administrativo é um direito do particular, ainda que não haja 
previsão editalícia ou contratual.

5 Nos termos do § 1º do art. 3º da Lei Federal n.10.192/01, o reajuste dos contratos administrativos somente é permitido após doze 
meses da data-limite para a apresentação da proposta em licitação. Todavia, é importante ressaltar que essa restrição temporal 
incide apenas nas hipóteses de reajustamento, não sendo oponível nos casos em que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato foi 
abalado por evento inevitável, imprevisível, ensejando a aplicação da teoria da imprevisão.
6 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.  p. 596.
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  p. 182.
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O princípio da vinculação aos termos do edital, apresentado como justifica-

tiva central dos defensores da impossibilidade de reajuste na hipótese ora 

em exame, pode e deve ser relativizado, excepcionado, tendo em vista o 

respeito a este direito subjetivo do particular, explicitado acima.

Finalmente, destaco decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que 

é tratada especificamente a questão ora em exame, ou seja, a possibilidade 

de realização de reajuste sem previsão editalícia ou contratual: 

O cerne do litígio cinge-se à verificação do direito da empresa apelada, 
vencedora da licitação feita pela modalidade concorrência, em ter 
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
prestação de serviços firmado com o Município de Pará de Minas, tendo-
se em vista que a execução da obra contratada ultrapassou o prazo de 
doze meses inicialmente previstos para o seu término.

(...)

O Município, contudo, resistiu ao pedido de reajuste, defendendo a 
ausência de previsão editalícia ou contratual neste sentido. 

Contudo, tenho que a equação econômico-financeira do contrato 
administrativo independe de previsão expressa no instrumento 
contratual, pois sua gênese tem lugar no próprio texto da 
Constituição, quando prescreve que “as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta...” (CR/88, art. 37, XXI). 

Daí porque não se pode resistir à pretensão sob o pretexto de 
observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
ou ao princípio da legalidade. (TJ/MG. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível 
n. 1.0471.06.066448-2/001. Relatoria: Des. Albergaria Costa. Julgamento 
em 03/04/2008.) (grifo nosso)

Assim, quanto ao primeiro questionamento desta consulta, tenho que a ausên-

cia de previsão contratual quanto ao reajustamento de um contrato adminis-

trativo não pode ser oposta ao contratado como forma de engessar os valores 

iniciais da proposta, sob pena de quebra dos deveres advindos do princípio da 

boa-fé objetiva e consequente enriquecimento sem causa do Poder Público.

Passo, doravante, ao segundo questionamento, referente ao critério de rea-

juste a ser utilizado nos contratos administrativos.
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Reportando à literalidade do art. 40, XI, da Lei de Licitações, tem-se que o 
critério de reajuste dos contratos administrativos pode ser um índice especí-
fico ou um índice setorial.

Em decisão registrada no Acórdão n. 361/2006, o Tribunal de Contas da União 
determinou 

(...) que os reajustes de preços nos contratos que vierem a ser cele-
brados sejam efetuados com base na efetiva variação de custos na 
execução desses contratos, mediante comprovação do contratado, 
admitindo-se a adoção de índice setorial de reajuste, consoante pres-
creve o art. 40, inciso XI, da Lei n. 8.666/93 (...). (grifo nosso)

Analisando-se a trajetória histórica da Ciência Econômica, tem-se que os 
índices de preços foram criados com o intuito de padronizar a medição da 
inflação, de modo que a variação dos preços fosse aferida periodicamente,  
tendo como parâmetro o valor de alguns determinados produtos.

Explicam os técnicos do Banco Central do Brasil:

Há uma série de parâmetros implícitos nas medidas de inflação:

l a região/cidade e a faixa de renda da população coberta;

l a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) para identificar a cesta de 
consumo da população da região e da faixa de renda selecionada;

l a metodologia empregada no cálculo, de forma a combinar em uma 
única medida estatística a variação do preço do conjunto de bens e dos 
serviços pesquisados;

l a definição da periodicidade e das fontes para a coleta de preços (tipo 
e tamanho de pontos comerciais, coleta de informações de preços de 
serviços e aluguéis, entre outras)8.

Comparados entre si, os índices de preço variam, portanto, de acordo com a 
sua composição, com a periodicidade da coleta de seus dados, e até mesmo 
com a região do país em que é realizada a pesquisa de preços, sendo de uso 
amplamente difundido os índices elaborados pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pela Funda-

8 Documento Índices de Preços. Série Perguntas mais frequentes. Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/
pec/gci/port/focus/FAQ02-%C3%8Dndices%20de%20Pre%C3%A7os.pdf>. Acesso em: 17/09/2008.
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ção Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE) e pelo Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Tendo em vista a variedade da cesta de produtos utilizada na metodologia de 

cálculo do índice, este é classificado como índice geral, ou seja, tenta refletir 

de maneira ampla a variação inflacionária experimentada no cenário econômi-

co; ou como índice setorial, o qual demonstra a trajetória dos preços em um 

determinado setor, como a construção civil, o mercado de carros, o varejo de 

alimentos, etc.

Conforme visto alhures, o art. 40, XI, da Lei n. 8.666/93 autoriza o uso de 

índices setoriais ou específicos no reajuste dos contratos administrativos.

No que concerne aos índices setoriais, conforme já afirmado, tem-se que 

seus percentuais buscam refletir a variação de preços em uma determinada 

área da estrutura econômico-produtiva do país. Assim, quando o Poder Públi-

co o aplica a uma avença, busca a manutenção do seu equilíbrio financeiro a 

partir da análise dos efeitos da inflação em um certo setor da economia, no 

qual se situa o objeto do contrato administrativo a ser reajustado.

Quanto aos chamados índices específicos, tenho que tal expressão, ampliati-

va, implica a possibilidade de também serem adotados os chamados índices 

gerais de preços no reajuste dos contratos administrativos.

Assim, há um certo espaço de discricionariedade ao administrador, para que 

este adote um índice geral ou setorial de variação de preços, obviamente, 

formalizando sua escolha mediante uma exposição dos motivos determinan-

tes da decisão. 

Nesse sentido, em observância aos princípios da moralidade e da eficiência, 

consagrados constitucionalmente, é certo que essa opção não é arbitrária. 

Conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, 

a escolha deve se dar entre os índices de preço produzidos por instituições 

consagradas de estatística e pesquisa, como ocorre em relação ao IPC (elabo-

rado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) e ao IGP-M (elaborado 

pela Fundação Getúlio Vargas), citados pelo consulente na petição inicial. 
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Ademais, ante a pluralidade de índices gerais e setoriais, deve ser privilegia-
do aquele que represente o menor percentual, criando a menor onerosidade 
ao Poder Público, conforme determina o princípio da economicidade.

Dessa forma, podem ser usados como parâmetros para o reajuste dos con-
tratos administrativos índices de preços setoriais ou gerais, produzidos por 
instituições consagradas de estatística e pesquisa, mediante exposição de 
motivos, sendo privilegiada a adoção do menor percentual.

Aprofundando o exame do segundo questionamento desta consulta, insta 
observar que o reajuste pela aplicação de um índice setorial ou específico 
nunca poderá conduzir a valores que impliquem o aumento dos benefícios 
do particular para além da relação inicialmente estabelecida na equação 
econômico-financeira da avença.

Dessa forma, apesar de ser admitida pela Lei n. 8.666/93 a adoção de índice 
setorial ou específico na realização do reajuste de um contrato administrati-
vo, a aplicação de um desses índices não elide o dever da Administração Pú-
blica de verificar se está sendo observado o princípio da justiça contratual, 
se o caráter comutativo do acordo de vontades está sendo preservado.

O uso dos índices de preços visa à manutenção do equilíbrio financeiro do 
contrato, à definição da devida remuneração do particular, sem perdas infla-
cionárias, e não ao aumento puro e simples do valor a ser pago pelo Poder 
Público, mediante um reajuste automático. 

A esse respeito, destaca o jurista Marçal Justen Filho:

Como se sabe, se o índice de reajuste for inadequado para assegurar 
a manutenção da equação econômico-financeira original, caberá a 
qualquer das partes promover a revisão de preços. 

Logo, nunca se poderia adotar interpretação no sentido de que a 
aplicação do índice de reajuste impediria a verificação dos custos 
efetivos incorridos pelo particular. Afinal, aplicar índices setoriais para 
os contratos de execução continuada conduz ao risco de remuneração 
ao particular acima ou abaixo do valor necessário para a manutenção do 
equilíbrio contratual. (...) 

Por tudo isso, as características dos contratos de serviços continuados 
conduz à insuficiência da mera e automática aplicação de índice de 
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reajuste previsto contratualmente. A repactuação é um instrumento 
apto a garantir a manutenção da relação originalmente avençada entre 
as partes relativamente aos encargos e vantagens assumidos. 

Para concluir, isso significa que a determinação da obrigatoriedade 
da previsão de índices contratuais de reajustamento não conduz 
à eliminação do dever de a Administração examinar, em cada 
oportunidade em que se verificar a renovação do contrato, os custos 
efetivamente existentes. (...)

E tal se imporá como dever constitucional da administração pública nos 
casos em que a renovação do contrato ampliar as vantagens ou reduzir 
os encargos do particular9. (grifo nosso)

Por fim, inicio a análise do terceiro questionamento presente nesta consul-
ta, referente à aplicabilidade dos limites previstos no art. 65, § 1º da Lei n. 
8.666/93 aos reajustes realizados em contratos administrativos.

Veja-se o texto do referido comando legal:

Art. 65 (...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% para os seus acréscimos.

Através de tal dispositivo, a Lei n. 8.666/93 buscou limitar a possibilidade de 
alteração quantitativa do objeto de contratações públicas. 

No entanto, é cediço que tal norma destina-se apenas às hipóteses em que há 
efetiva alteração do objeto do contrato administrativo. Não se referem os seus 
limites aos procedimentos de revisão e de reajuste das avenças, nos quais, em 
verdade, busca-se a manutenção da equação econômico-financeira do con-
trato e não, a modificação da prestação devida pelo particular contratado.

Nesse sentido, citamos posicionamento do professor Joel de Menezes Niebuhr:

Tanto as alterações realizadas para manter o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato propriamente dito, quanto os decorrentes de rea-
juste, não devem obedecer aos limites dos 25% dos valores iniciais devi-

9 JUSTEN FILHO, Marçal. Repactuação e reajuste nos contratos de serviços contínuos da administração indireta. Disponível em:   
<http://www.justenfilho.com.br/artigos/81.pdf>.  Acesso em: 18/09/2008.
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damente atualizados, prescritos no § 1º do artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 
O limite de 25% é para as situações em que se acresce o objeto10. 

Conclusão: pelas razões elencadas, respondo a esta consulta, em suma, nos 
seguintes termos:

1) é possível a realização de reajuste ainda quando o contrato administrativo (e o 
edital de licitações respectivo) não preveja expressamente cláusula a esse respeito, 
desde que a avença já esteja vigente há mais de doze meses.

2) Podem ser usados como parâmetros para o reajuste dos contratos administrativos 
índices de preços setoriais ou gerais, produzidos por instituições consagradas de 
estatística e pesquisa, mediante exposição de motivos, sendo privilegiada a adoção 
do menor percentual.

3) O reajuste do contrato administrativo, visando à manutenção da equação econô-
mico-financeira da avença, não está sujeito aos percentuais máximos de que trata 
o art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93, eis que este dispositivo refere-se às alterações 
quantitativas do objeto acordado.

é o meu voto.

10 NIEBUHR, Joel Menezes. Parecer em 08 de setembro de 2005, em consulta à Federação Catarinense de Municípios — FECAM. 
Disponível em: <http://www.fecam.org.br/consultoria/pareceres.php?cod_parecer=41>. Acesso em: 19/09/2008.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 24/09/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
Simão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila e Cons. 
Adriene Andrade, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo relator.
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Criação e 
manutenção de 
órgão de defesa 
e proteção do 
consumidor por 
câmara municipal

EMENTA: Câmara Municipal — Criação e ma-
nutenção de órgão de defesa e proteção do 
consumidor — Possibilidade — Subordinação 
ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(SNDC).

RELATóRIO

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Luzia, Elias Mariano de Matos, pleiteando 
orientação desta Casa acerca da possibilidade de a câmara municipal criar e 
manter, às suas expensas, com seus recursos orçamentários, Órgão de Defesa 
e Proteção do Consumidor —  PROCON.

Por despacho exarado a fls. 07, os autos foram encaminhados à Auditoria, 
que opinou pelo conhecimento da consulta por considerar a parte legítima e 
a matéria pertinente às atribuições deste Tribunal. No mérito, opinou pela 
possibilidade de o Poder Legislativo trazer para si a obrigação de instituição 
e manutenção de Procon, uma vez que essa atividade é atribuída ao Estado, 
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M
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Portanto, além de não haver 
restrição, constitucional ou 
legal, ao Executivo ou ao Ju-
diciário da competência para 
zelar pela proteção do con-
sumidor, cabe ao Legislativo 
o assessoramento ao Execu-
tivo, pelo que respondo posi-
tivamente à questão sobre a 
possibilidade de o Legislativo 
municipal criar Órgão de De-
fesa e Proteção do Consumi-
dor — PROCON.

RELATORA: CONSELHEIRA 
ADRIENE ANDRADE

CONSULTA N. 746.715



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

175 Pareceres e decisões

sem especificar qual dos poderes deve exercer essa atividade ou se há, nela, 
exclusividade.

Este é o relatório. 

PRELIMINAR

Preliminarmente, tomo conhecimento da consulta por ser legítima a parte 
e ser a matéria afeta à competência desta Corte, no escopo do art. 7º, X, 
alínea a, do Regimento Interno desta Casa, para respondê-la, em tese, por 
não se tratar de caso concreto ou consultoria jurídica.

 MéRITO

A presente consulta remete-se ao art. 5º, XXXII, da CR/88, que atribuiu ao 
Estado competência para promover a defesa do consumidor, consubstancia-
da na seguinte redação: O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor. 

Assim, a Constituição atribuiu competências, em matéria de defesa do 
consumidor, aos três poderes do Estado, deixando para lei ordinária futura 
discriminar como atuaria cada um deles na persecução do fim comum.

Veio, nesta esteira, a Lei n. 8.078/90, o chamado Código de Defesa do 
Consumidor, acentuar a polêmica ao predizer que os poderes públicos 
cuidarão da proteção ao consumo, nos seguintes termos: 

Art. 5° Para a execução da política nacional das relações de consumo, 
contará o Poder Público com os seguintes instrumentos, entre outros:

I − manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o con-
sumidor carente;

II − instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no 
âmbito do Ministério Público;

III − criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de 
consumidores vítimas de infrações penais de consumo;

IV − criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especiali-
zadas para a solução de litígios de consumo;

V − concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações 
de defesa do consumidor. (...)
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Instituiu, ademais, a referida lei, o chamado Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, in litteris:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC 
os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as 
entidades privadas de defesa do consumidor.   

Deste modo, em momento algum, a Constituição ou a lei ordinária, dispu-
seram sobre como se dará a atuação de cada Poder Público na proteção 
ao consumidor, que resta, indubitavelmente, como obrigação do Legislativo, 
Judiciário, Executivo e, inclusive, do Ministério Público, como preceitua o 
citado art. 5º da citada lei.

é sabido que as câmaras de vereadores, sobre as quais se refere, especial-
mente, o consulente, representam o Poder Legislativo do Município e têm 
como funções precípuas a legislativa e a fiscalizadora, conforme disposto no 
art. 29, XI, da CR/88. No entanto, além dessas funções, a câmara de verea-
dores também possui a função de assessoramento ao Executivo local, como 
ensina Hely Lopes Meirelles, in verbis: 

A função de assessoramento da câmara ao prefeito expressa-se através 
de indicações, aprovadas pelo plenário. A indicação é mera sugestão do 
Legislativo ao Executivo para a prática ou abstenção de atos administra-
tivos da competência exclusiva do prefeito. Não obriga o Executivo, nem 
compromete o Legislativo. É ato de colaboração, de ajuda espontânea de 
um órgão ao outro. Como simples lembrete, a indicação não se traduz em 
interferência indébita do Legislativo no Executivo, porque não impõe à 
administração seu atendimento. É, todavia, uma função de colaboração 
da edilidade para o bom governo local, apontando medidas e soluções 
administrativas muitas vezes não percebidas pelo Executivo, mas pres-
sentidas pelo Legislativo como de alto interesse para a comunidade. (MEI-
RELLES, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 610) 

No Estado de Minas Gerais, com esteio nessa função de assessoramento ao 
Estado, foi concebido o pioneiro Procon da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, órgão instituído pela Resolução n. 5.239/2005, conforme 
estabelecido no seu art. 1º, in verbis:

Art. 1° Fica criado, na estrutura da Secretaria da Assembléia Legisla-
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tiva do Estado de Minas Gerais, o Serviço de Orientação e Defesa do 
Consumidor — Procon Assembléia, nos termos dos  arts. 4°, II, a, 5°, I, e 
6°, VII, da Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Dessa forma, para instituição de um órgão de proteção ao consumidor, o Le-
gislativo estadual fundou-se nos seguintes dispositivos, verbis:

Art. 4º da Lei Federal n. 8.078/90. A política nacional das relações de 
consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consu-
midores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios:

(...)

II  −  ação governamental no sentido de proteger efetivamente o con-
sumidor:

a) por iniciativa direta;

(...)

Art. 5º Para a execução da política nacional das relações de consumo, 
contará o Poder Público com os seguintes instrumentos, entre outros:

I − manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o con-
sumidor carente;

(...)

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VII − o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com visitas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;

Portanto, além de não haver restrição, constitucional ou legal, ao Executivo 
ou ao Judiciário da competência para zelar pela proteção do consumidor, 
cabe ao Legislativo o assessoramento ao Executivo, pelo que respondo po-
sitivamente à questão sobre a possibilidade de o Legislativo municipal criar 
Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor — PROCON.

No entanto, devo destacar que apesar de os PROCONs poderem ser instituí-
dos por iniciativa do Legislativo não se subordinam a ele, como ensina Hélio 
zaghetto, in litteris: 
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A rigor nenhum órgão público ou privado tem o monopólio da defesa 
do consumidor. Os entes do sistema funcionam livremente, sem dever 
entre si ou de si quaisquer obediências uns aos outros. Esta estrutura 
de concorrências entre os órgãos públicos e privados decorre da 
natureza mesma da defesa do consumidor como instrumento operativo 
da manutenção da ordem econômica. (GAMA, Hélio zaghetto. Curso de 
Direito do Consumidor. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 216)    

Desse modo, a partir do momento em que esses PROCONs são instaurados, 
eles passam a integrar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC, 
tendo autonomia para gerir suas funções.  

Tais são os fundamentos que me conduzem na seguinte resposta ao consulente:

Conclusão: por todo o exposto, respondo afirmativamente à consulta, no 
sentido da possibilidade de a Câmara Municipal criar e manter, às suas ex-
pensas, com seus recursos orçamentários, Órgão de Defesa e Proteção do 
Consumidor — procon, visto que o art. 5º, XXXII, da CR/88, c/c o art. 5º e 
o art. 105, ambos da Lei n. 8.078/90 − Código de Defesa do Consumidor − 
atribuem de forma genérica ao Estado esta incumbência, não apresentando 
vedação alguma a que o Poder Legislativo o faça, ressaltando, no entanto, 
que o Procon, depois de criado, passa a pertencer ao SNDC − Sistema Nacio-
nal de Defesa do Consumidor, não se subordinando, portanto, ao órgão que o 
constituiu e o sustenta.

é como voto, Sr. Presidente.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 29/10/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. 
Simão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila e Cons. An-
tônio Andrada, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo relator. 
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RELATóRIO

Versam os presentes autos sobre duas consultas formuladas por Auremir Barbosa 

Coelho, Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município de Teófilo Otoni — SISPREV-TO, a fls. 01 e 08, protocolizadas em 

Extensão de gratificação a 
servidores da administração 
indireta e cômputo de  
tempo de carreira para  
fins do art. 3º da EC n. 47/05

(...) em razão da forma federativa de Estado e 
consequente descentralização do poder políti-
co, cada ente da Federação passa a ter auto-
nomia para organizar a sua estrutura político-
administrativa, nos limites estabelecidos pela 
Constituição Federal, sem qualquer interfe-
rência de uma esfera de governo em outra. 
Nessa vertente, cada ente possui autonomia 

para, no seu âmbito de competência, criar os 
seus estatutos, cargos e carreiras, e gerir o 
seu regime próprio de previdência social, caso 
o institua. Desse modo, resta clarividente que 
as regras que irão reger as carreiras criadas 
nos diversos entes da Federação não serão 
coincidentes em face da mencionada autono-
mia político-administrativa da qual usufruem.

EMENTA: Administração indireta — Servidor — I. Remuneração — Exten-
são de gratificação concedida a servidores da administração direta aos 
da indireta — Impossibilidade — Fixação ou alteração de remuneração 
por meio de lei específica — II. Aposentadoria com proventos integrais 
— Cômputo de tempo de carreira exercido em outro ente da Federação, 
órgão público de outro poder ou setor privado para fins do art. 3º, II, da 
EC n. 47/05 — Impossibilidade.

RELATORA: CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE

CONSULTA N. 748.457
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conjunto, sob o n. 8.185-04, de 17/04/2008, e autuadas, por determinação 

do Exmo. Conselheiro Presidente Elmo Braz, em processo único, sob o n. 

748.457, nos seguintes termos:

1) Tendo em vista que a administração pública compreende as ad-
ministrações direta e indireta, podem as gratificações concedidas ao 
servidor da administração direta por meio de decretos e portarias, do 
chefe do Poder Executivo, serem concedidas a servidor da administra-
ção indireta?

2) O tempo de carreira exercido em outro ente público (Estado, União 
ou outro Município) ou em outro órgão público ou privado pode ser con-
tado para fins do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47?

A douta Auditoria representada nestes autos pelo Auditor Hamilton Coelho, 

opinou, a fls. 23 a 31, em preliminar, pelo conhecimento da consulta e, quanto 

ao mérito, que fosse dada resposta negativa à primeira indagação, visto que 

direito algum concedido a servidor da administração direta poderá ser 
estendido aos funcionários da administração indireta, fazendo-se ne-
cessária a previsão legal própria para concessão de direitos e vantagens 
aos servidores das entidades ou órgãos públicos e, quanto ao segundo 
quesito, que fosse dada resposta positiva, desde que o tempo de serviço 
público, prestado à administração direta, fundações e autarquias to-
talize 25 anos, sendo quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em 
que se der a aposentadoria. O tempo restante poderá ser proveniente 
de prestação de serviços no setor privado.

Este é o relatório. 

PRELIMINAR

Preliminarmente, tomo conhecimento da consulta por ser legítima a parte, 

no escopo do art. 7º, X, alínea g, do Regimento Interno, e ser a matéria afeta 

à competência desta Corte, para respondê-la, em tese, visto que a matéria 

nela articulada não cuida de caso concreto.

MéRITO

O primeiro questionamento formulado cuida da possibilidade de as gratifica-

ções concedidas aos servidores da administração direta, pelo chefe do Poder 
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Executivo, por meio de decretos e portarias, serem também concedidas a 

servidores da administração indireta.

De início, cumpre registrar que o Estado utiliza-se de formas organizativas 

diferenciadas para desenvolver as atividades administrativas que lhe foram 

constitucionalmente conferidas.

Pode desempenhá-las de forma centralizada, por meio dos seus diversos ór-

gãos, destituídos de personalidade jurídica e hierarquicamente vinculados, 

que compõem a administração direta. A essa difusão das funções administra-

tivas entre os órgãos da pessoa federativa, quer da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, dá-se o nome de desconcentração admi-

nistrativa, que consiste, assim, numa espécie de subdivisão interna visando 

agilizar a atuação da administração.

Por outro lado, é possível que cada ente federativo crie outras pessoas jurí-

dicas de direito público ou de direito privado, a ele vinculadas e dotadas de 

autonomia, e transfira a estas determinadas competências administrativas. 

Nesse caso, diversamente do que ocorre na desconcentração, tem-se a exe-

cução das tarefas administrativas por pessoas jurídicas diferentes daquelas 

que as criaram, que passam a integrar, dessa forma, a denominada adminis-

tração indireta.

Para cumprir as tarefas administrativas que lhes são próprias, tanto a admi-

nistração direta como a indireta servem-se de meios humanos para desem-

penhar o exercício de suas funções, através de seus agentes, dos quais são 

espécies os servidores públicos estatutários, cuja relação jurídica funcional 

é regulada pelo estatuto funcional da pessoa federativa; e os servidores pú-

blicos trabalhistas, regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, 

também denominados de servidores celetistas. 

Os servidores celetistas integram, obrigatoriamente, as sociedades de eco-

nomia mista e as empresas públicas, por força dos preceitos constitucionais 

contidos no art. 173, § 1º, inc. II, e, facultativamente, as demais entidades 

da administração indireta e os órgãos da administração direta, em face do 

advento da reforma administrativa efetivada pela Emenda Constitucional 
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n. 19, de 04/06/1998, que desobrigou os entes da Federação de adotarem 
um único regime em relação aos seus respectivos servidores1.

As gratificações concedidas ao servidor público, arguidas pelo consulente, 
consistem, por sua vez, segundo José dos Santos Carvalho Filho, em espé-
cies de vantagens pecuniárias, que são as parcelas pecuniárias acrescidas ao 
vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente esta-
belecida na norma jurídica pertinente. (Manual de Direito Administrativo. 
17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 625.) 

Nesse contexto, Hely Lopes Meirelles também conceitua tais gratificações 
como 

vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que es-
tão prestando serviços comuns da função em condições anormais de 
segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço) ou 
concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pesso-
ais que a lei especifica (gratificações especiais).(Direito Administrativo 
brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 437 e 438.)

Frise-se, nesse sentido, que os servidores públicos estatutários são remune-
rados pelo somatório do vencimento-base, que se relaciona diretamente com 
o cargo ocupado, com as mencionadas vantagens pecuniárias a que fazem 
jus, decorrentes da situação funcional específica, dentre as quais se inserem 
as gratificações ora questionadas. 

Tecidas essas conceituações preliminares, por pertinentes, insta ressaltar 
que a resposta a ser dada ao consulente se encontra na Carta da República, 
visto que tanto a administração direta como a indireta submetem-se ao prin-
cípio da legalidade insculpido no caput do seu art. 37, bem como aos ditames 
do seu inc. X, que assim preceituam, in litteris:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

1 Entretanto, em face da concessão, pelo STF, com efeitos ex nunc, da liminar pleiteada na ADI n. 2.135, publicada em 07/03/2008, 
vigora, desde então, a redação original dada ao caput do art. 39 da Constituição Federal, restaurada, dessa forma, a obrigatoriedade 
do Regime Jurídico Único para os servidores civis.
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(...)

X − a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 
§ 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei es-
pecífica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
(grifo nosso).

Da exegese do dispositivo legal em comento, não parece pairar dúvida acer-

ca da necessidade de lei específica para fixar ou alterar a remuneração dos 

servidores públicos.

Neste contexto, vale trazer novamente à baila a lição de José dos Santos 

Carvalho Filho, que assim afirma, enfaticamente: (...) na nova redação do 

art. 37, X, da CF, o texto é claro e peremptório ao exigir que a remuneração 

de servidores (...) somente possam efetuar-se por lei específica. (grifo do 

autor) (obra citada, p. 625)

Se já não bastassem as considerações até aqui expostas, vale enfatizar que 

esta Casa manifestou-se, recentemente, quanto ao tema, por meio da Con-

sulta n. 727.149, na Sessão Plenária de 16/04/2008, da relatoria do Conse-

lheiro Simão Pedro, cuja ementa, por si só, deslinda a questão sob exame:

EMENTA: (...) V. CONCESSÃO DE DIREITOS E VANTAGENS A SERVIDORES 
PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO SOMENTE POR 
MEIO DE LEI ESPECÍFICA E SUJEIÇÃO AO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO. (...) 

Elucidadoras foram as palavras do nobre Conselheiro, naquela oportunidade, 

ao lançar mão da relevante matéria doutrinária de Carmem Lúcia Antunes da 

Rocha, Ministra do STF, lançada nestes termos:

A lei — e apenas a lei — é fonte formal a fundamentar o dispêndio legí-
timo de recursos públicos, inclusive com o pagamento de pessoal.

(...)

Logo, não se haveria sequer de cogitar de feitura de gastos públicos, a 
dizer, comprometimento do patrimônio público, sem o prévio consenti-
mento livre do povo. E a este se chega por meio de debate no qual são 
postos os termos do que se converte em lei, a obrigar as pessoas e as 
coisas com que atua o Poder Público.
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A legalidade remuneratória do agente público é, pois, o que se tem 
expressamente na Constituição de 1988, como a norma introduzida 
pela Emenda n. 19/98, (determinada pelo) (...) art. 37, X. (...) (Princí-
pios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Editora Saraiva, 
1999. p. 286.)

Em outra assentada, na Sessão Plenária de 31/01/2007, colheu-se a seguin-

te lição, in litteris, da resposta dada à Consulta n. 708.493, relatada pelo 

Conselheiro Wanderley Ávila, que com brilhantismo tratou do tema ora em 

debate:

A Constituição da República deixa, portanto, aos entes políticos da Fe-
deração a possibilidade de assegurar a seus servidores outros benefícios 
além daqueles previstos em seu texto. A sistematização dos direitos e 
deveres do servidor e das vantagens a que faz jus deve estar contida no 
estatuto do servidor público municipal.

A concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como 
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos 
e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público municipal somente poderão 
ser feitas se estiverem em consonância com as seguintes exigências: as 
regras pertinentes à administração pública estatuídas na lei orgânica 
do Município e no estatuto do servidor público; as exigências previstas 
no § 1º do art. 169 da Constituição do Brasil, a saber: a) existência de 
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; b) autorização 
específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista; as regras previstas na Lei 
Complementar n.101/2000, com relação às despesas com pessoal do 
serviço público.

Assim, à luz do que foi sinteticamente exposto, respondo negativamente 

ao primeiro quesito formulado, visto que apenas lei específica, observada 

a iniciativa privativa em cada caso, pode subsidiar qualquer alteração ou 

fixação da remuneração dos servidores públicos. Lembro que a concessão de 

vantagens pecuniárias deve submeter-se, ainda, às regras dispostas na lei 

orgânica do Município, no estatuto do servidor público, no § 1º do art. 169  

da Constituição da República, bem como na Lei Complementar n. 101/2000.

O segundo questionamento cuida da possibilidade de o servidor público con-

tar como tempo de carreira, para fins do art. 3º da Emenda Constitucional 
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n. 47, de 05/07/2005, aquele exercido em outro ente da Federação (União, 

Estado ou outro Município), em outro órgão público (do mesmo Município) ou 

no setor privado.

O art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, como é sabido, estabelece 

regra de transição aplicável aos servidores que ingressaram no serviço públi-

co anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 20/98, para efeito 

de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, como se segue:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas esta-
belecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabeleci-
das pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, o servi-
dor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 
16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, 
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 

I − trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de con-
tribuição, se mulher;

II − vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 
anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III − idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do 
art. 40, § 1º, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de 
idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no 
inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias 
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41, de 2003, observando-se igual critério de re-
visão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos 
que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (grifo 
nosso)

Observa-se que o tempo de carreira sobre o qual se assenta a consulta, para 

fins de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, pela regra de 

transição, apresenta-se como um dos requisitos a serem cumulativamente 

cumpridos, quais sejam, trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e 

trinta anos, se mulher; vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço 

público; quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 

aposentadoria, além da idade mínima aludida no inc. III do mencionado 

art. 3º.
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Antes de iniciar o exame dos dispositivos que regem a matéria, considero 
pertinente esclarecer que cargo público é o lugar dentro da organização 
funcional da administração direta e de suas autarquias e fundações públicas 
que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração 
fixadas em lei (...), segundo José dos Santos Carvalho Filho. 

Já o termo carreira, para o mesmo autor, 

é o conjunto de classes funcionais em que seus integrantes vão percor-
rendo os diversos patamares de que se constitui a progressão funcional. 
As classes são compostas de cargos que tenham as mesmas atribuições. 
Os cargos que compõem as classes são cargos de carreira, diversos dos 
cargos isolados que, embora integrando o quadro (funcional), não ense-
jam o percurso progressivo do servidor. (obra citada, p. 528)

Hely Lopes Meirelles, por seu turno, assim conceitua o termo em evidência, 
como a seguir transcrito:

Carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, 
escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos 
titulares que a integram, mediante provimento originário. O conjunto 
de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do 
serviço dos diversos poderes e órgãos da administração pública. As 
carreiras iniciam-se e terminam nos respectivos quadros. (grifo nosso) 
(obra citada, p. 372)

Releva, igualmente, trazer a lume os conceitos dispostos nos incs. VI e VII e 
parágrafo único do art. 2º da Orientação Normativa do Ministério da Previ-
dência Social MPS/SPS n. 1, de 23 de janeiro de 2007, a ser observada pelos 
regimes próprios de previdência social dos servidores de cargos efetivos de 
quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, incluídas suas autarquias e fundações, nos seguintes termos:

Art. 2º Para os efeitos desta orientação normativa, considera-se:

(...)

VI − cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilida-
des específicas definidas em estatutos dos entes federativos cometi-
das a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas 
ou de provas e títulos;
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VII − carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e 
graus segundo sua natureza, complexidade e grau de responsabilidade, 
de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo;

(...)

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no inc. VII, será também 
considerado como tempo de carreira o tempo cumprido em emprego, 
função ou cargo de natureza não efetiva até 16 de dezembro de 1998.

Expostas tais definições, por pertinentes, haja vista integrarem o cerne da 
questão em exame, resta esclarecer como o tempo de carreira deve ser 
contado para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com pro-
ventos integrais e paridade, nos moldes da Emenda Constitucional n. 47, de 
05/07/2005.

Nos termos do segundo quesito proposto, entendo que o consulente almeja 
saber, na verdade, se tempo de carreira significa, necessariamente, tempo 
de serviço prestado em uma mesma carreira no Município ou, em caso ne-
gativo, se este tempo poderia ser composto de carreiras diferentes ou, até 
mesmo, proveniente de entes distintos da Federação.

Ora, é possível depreender dos fundamentos expostos que a carreira encon-
tra-se diretamente afeta ao cargo efetivo e, assim sendo, na verificação do 
implemento do requisito de tempo de carreira deverá ser computado apenas 
aquele referente ao exercício de cargo de uma mesma carreira e no mesmo 
ente da Federação.

Dessa forma, a meu ver, as questões aventadas pelo consulente merecem 
resposta negativa pelas razões que passarei a expor:

é sabido que uma norma jurídica deve ser interpretada em harmonia com 
o sistema no qual está inserida, no intuito de revelar seu sentido e fixar o 
seu alcance. No caso em exame, não se pode olvidar que estamos diante 
de uma exceção, dada pela Emenda Constitucional n. 47/2005, que dispõe 
sobre uma regra de transição para aposentadorias voluntárias por tempo de 
contribuição, pelo que devo lembrar que excepciones sunt strictissime inter-
pretationis (as exceções são da mais estrita interpretação).
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Nessa esteira, vale destacar que a Constituição da República estabeleceu, em 
seu art. 2º, o princípio da divisão dos poderes e funções estatais, dispondo que 
são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Estabeleceu, outrossim, em decorrência da descentra-
lização política, característica do regime federativo, a autonomia dos entes que 
compõem a Federação brasileira, nos termos de seu art. 18, caput, que dispõe, 
in litteris:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Lançando mão das palavras do nobre professor José dos Santos Carvalho Fi-
lho, a autonomia, no seu sentido técnico-político, significa ter a entidade 
integrante da Federação capacidade de auto-organização, autogoverno e 
autoadministração. Acrescenta, ainda, o professor, com maestria, em sua 
relevante doutrina:

No primeiro caso (auto-organização), a entidade pode criar seu diploma 
constitutivo; no segundo (autogoverno), pode organizar seu governo e 
eleger seus dirigentes; no terceiro (autoadministração), pode ela orga-
nizar seus próprios serviços.

É este último aspecto que apresenta relevância para o tema relativo 
à administração pública. Dotadas de autonomia e, pois, da capacidade 
de autoadministração, as entidades federativas terão, por via de con-
sequência, as suas próprias administrações, ou seja, sua própria or-
ganização e seus próprios serviços, inconfundíveis com o de outras 
entidades. (grifo nosso) (obra citada, p. 5)

Assim, em razão da forma federativa de Estado e consequente descentra-
lização do poder político, cada ente da Federação passa a ter autonomia 
para organizar a sua estrutura político-administrativa, nos limites estabe-
lecidos pela Constituição Federal, sem qualquer interferência de uma esfe-
ra de governo em outra. Nessa vertente, cada ente possui autonomia para, 
no seu âmbito de competência, criar os seus estatutos, cargos e carreiras, 
e gerir o seu regime próprio de previdência social, caso o institua. Desse 
modo, resta clarividente que as regras que irão reger as carreiras criadas 
nos diversos entes da Federação não serão coincidentes em face da men-
cionada autonomia político-administrativa da qual usufruem.
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Nessa esteira, é possível afirmar que, mesmo na hipótese dessas carreiras 
receberem denominações semelhantes em entes diversos da Federação, tra-
tará, na verdade, ainda assim, de cargos e carreiras distintos, à vista das 
peculiaridades de cada estatuto funcional e da vinculação dos cargos a entes 
diferentes. 

Um servidor municipal, por exemplo, terá sua relação funcional regida por 
um estatuto próprio, com regras específicas quanto à respectiva carreira, 
promoções e vantagens funcionais e, caso provido para cargo de outro ente 
federativo, passaria a ser regido por regras de competência diversa que, in-
dependentemente de coincidirem ou não em seu conteúdo, ficarão com sua 
eficácia limitada à esfera da competência de quem as criou.

Ademais, não poderá o servidor meramente transferir-se de um ente para 
outro, por entender tratar-se da mesma carreira. Ao contrário, deverá sub-
meter-se a uma seleção de provas ou de provas e títulos, por meio de con-
curso público, nos termos da exigência contida no inc. II do art. 37 da Carta 
da República, para concorrer ao novo cargo e investir-se, assim, na nova 
carreira.

Diante do exposto e por esse viés, resta claro que, para a contagem do tem-
po de carreira exigido pelo inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 
47/2005, não é possível computar-se o tempo de carreiras criadas com re-
gras próprias, por entes diversos, no seu campo de competência e autonomia 
e, por isso, diversas. Dessa forma, o tempo de carreira porventura gerado 
somente produz efeitos perante àquele ente e àquele poder ao qual esta 
carreira está legalmente vinculada. 

Situação diversa ocorre no tocante ao tempo de contribuição e ao tempo 
de serviço público, consistindo este no tempo de exercício de cargo, fun-
ção ou emprego público, ainda que descontínuo, na administração direta, 
autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos, nos termos 
do art. 2º, inc. VIII, da mencionada Orientação Normativa MPS/SPS n. 1, de 
23/01/2007. 

No que tange ao tempo exercido no setor privado, também arguido pelo con-
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sulente, poderá ser contado apenas como tempo de contribuição, nos termos 
do art. 201, § 9º, da Constituição da República, que assim determina:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados cri-
térios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: 

(...)

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recípro-
ca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade 
privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previ-
dência social se compensarão financeiramente, segundo critérios esta-
belecidos em lei. 

Nessa vertente, o tempo de carreira a que se refere o inc. II do art. 3º da 
Emenda Constitucional n. 47/2005 deve ser interpretado como determinado 
pelos arts. 63, 65 e 66 da citada Orientação Normativa MPS/SPS n. 1, de 23 
de janeiro de 2007, que contém a resposta esperada pelo consulente, como 
a seguir transcrito, in litteris:

Art. 63. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas nos arts. 53, 55, 61 e 62, o servidor da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e funda-
ções, que tenha ingressado no serviço público, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, até 16 de dezembro de 1998, 
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à ul-
tima remuneração do servidor no cargo efetivo, desde que preencha, 
cumulativamente, as seguintes condições:

(...)

III − quinze anos de carreira, conforme art. 2º inc. VII e parágrafo único; 
e 

(...)

Art. 65. Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar 
inserido em plano de carreira, o requisito previsto no inc. IV do art. 62 
e inc. III do art. 63 deverá ser cumprido no último cargo efetivo.

Art. 66. O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios pre-
vistos nos arts. 62 e 63 deverá ser cumprido no mesmo ente federativo 
e no mesmo poder.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

191 Pareceres e decisões

Assim, é lícito concluir que a resposta a ser dada deve ser negativa, no que 
tange à possibilidade de contar como tempo de carreira do servidor público, 
para fins do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/2005, aquele 
exercido em outro ente da Federação, em órgão público de outro poder ou 
no setor privado, visto que o tempo de carreira exigido para a concessão do 
benefício deverá ser cumprido na mesma carreira, no mesmo ente federativo 
e no mesmo poder.

Conclusão: diante do exposto, respondo negativamente ao primeiro quesito 
formulado, visto que apenas lei específica, observada a iniciativa privativa 
em cada caso, pode subsidiar qualquer alteração ou fixação da remuneração 
dos servidores públicos, que deve, ainda, sujeitar-se às determinações con-
tidas na lei orgânica do Município, no estatuto do servidor público, no § 1º do 
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar n. 101/2000.

Em relação ao segundo quesito, respondo também negativamente em face 
da impossibilidade de contar como tempo de carreira do servidor público, 
para fins do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/2005, aquele 
exercido em outro ente da Federação, em órgão público de outro poder, ou 
no setor privado, uma vez que o tempo de carreira exigido para a concessão 
do benefício deve ser cumprido na mesma carreira, no mesmo ente federa-
tivo e no mesmo poder, como determina o art. 66, da Orientação Normativa 
MPS/SPS n. 1, de 23 de janeiro de 2007.

Determino a notificação ao consulente, para ciência do deciso, se assim for 
referendado.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 27/11/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. subst. Gilberto Diniz, Cons. Si-
mão Pedro Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila e Cons. Antônio 
Carlos Andrada, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo relator.
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Instituição de banco  
de medicamentos por  
consórcio intermunicipal

No mérito, deve-se registrar que o tema dos consórcios 
públicos tem íntima relação com o sistema federativo de 
organização do Estado, previsto na Carta da República, 
visando ao desenvolvimento regional, mediante o compar-
tilhamento de recursos financeiros, material e de pessoal, 
entre outros, e, consequentemente, o bem-estar da po-
pulação.

EMENTA: Município — Consórcio intermunici-
pal de saúde — Criação de banco de medica-
mentos — Possibilidade — Observação das nor-
mas atinentes ao Sistema único de Saúde.

RELATóRIO

Trata-se de consulta formulada por Marcos Antônio Alvim, Presidente da Associação 

dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, que, após expor a dificuldade en-

frentada pelos consorciados em implementar um sistema de gerenciamento eficiente 

dos medicamentos recebidos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde 

e do próprio consórcio, ocorrendo, em alguns Municípios, por vezes, a perecibilidade 

de medicamentos, enquanto outros padecem com a sua falta devido a uma demanda 

excessiva, solicita o pronunciamento desta Corte acerca das questões abaixo:

1) É legalmente possível que os consórcios intermunicipais de saúde 
estabeleçam um banco de medicamentos, a fim de organizar a distri-
buição de medicamentos entre os Municípios, conforme sua necessidade 
e observando os prazos de validade, de modo a evitar sua inutilização 
e o desperdício?
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M
G

RELATOR: CONSELHEIRO SUbSTITUTO GILbERTO DINIZ

CONSULTA N. 735.489
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2) Se positiva a resposta, a forma de criação e funcionamento imaginada 
para concretizar a implantação do banco de medicamentos, descrita no 
item anterior, está adequada?

3) Sendo possível a criação do banco de medicamentos, mas não estando 
a forma de criação e funcionamento corretamente dimensionada, quais 
seriam então os procedimentos adequados à sua instituição de forma 
regular?

Recebida por despacho do Conselheiro Presidente, a consulta foi autuada e dis-

tribuída à relatoria do Conselheiro Moura e Castro, tendo recebido parecer do 

Auditor Edson Arger, a fls. 07 a 10, vindo-me os autos, em seguida, conclusos.

Em síntese, é o relatório.

PRELIMINAR

A consulta foi aviada por autoridade legitimada, conforme disposto na Lei 

Complementar n. 57, que alterou a Lei Orgânica do Tribunal de Contas vi-

gente à época, Lei Complementar n. 33/94, por via da qual se tornou possí-

vel às entidades associativas de Municípios do Estado formularem consultas 

a esta Corte.

Demais disso, na votação do novo Regimento Interno, que regulamentará a 

Lei Complementar n. 102/08, também foi aprovada a legitimidade das men-

cionadas entidades associativas para consultarem o Tribunal de Contas nos 

termos do inc. X do art. 233 do projeto aprovado.

Quanto às dúvidas suscitadas pelo consulente, ressalta-se, de início, que a 

primeira versa sobre matéria de competência deste Tribunal porquanto pos-

sui repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimo-

nial e descreve situação abstrata e geral. Entretanto as questões aventadas 

nos demais quesitos caracterizam caso concreto, constituindo-se em óbice 

à manifestação desta Corte, falecendo-lhe competência para imiscuir-se em 

matéria de gestão operacional, objeto desses questionamentos.

A propósito, cumpre esclarecer que o próprio consulente informa nos autos 

que a questão foi intensamente debatida pelos membros dos consórcios ... —  

foro este adequado ao debate das necessidades dos envolvidos e à definição 
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do instrumento jurídico, bem assim ao modus operandi para concretização 

do acordo a ser firmado.

Assim, conheço da consulta apenas em relação à primeira indagação, qual 

seja, a possibilidade de os consórcios intermunicipais estabelecerem banco 

de medicamentos para organizar a distribuição desses produtos entre os Mu-

nicípios de acordo com suas necessidades, observados os prazos de validade 

dos medicamentos.

MéRITO

No mérito, deve-se registrar que o tema dos consórcios públicos tem íntima 

relação com o sistema federativo de organização do Estado, previsto na Car-

ta da República, visando ao desenvolvimento regional, mediante o compar-

tilhamento de recursos financeiros,  material e de pessoal,  entre outros, e, 

consequentemente, o bem-estar da população.

A previsão acerca desse tipo de associação entre entes federados encontra-

se na Lei Maior da República, especificamente no art. 241, com redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 19/98, que prevê o instituto do consórcio pú-

blico e autoriza a gestão associada de serviços públicos, o qual dispõe: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios discipli-
narão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de coopera-
ção entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, servi-
ços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Regulamentando o dispositivo constitucional, surge a Lei n. 11.107/05, que 

teve seu conteúdo explicitado no Decreto n. 6.017/07, encontrando os en-

tes federativos, finalmente, um respaldo legal definitivo para a efetivação 

da cooperação entre eles, já que inúmeras experiências de cooperação não 

prosperaram, justamente pela ausência de um estatuto jurídico adequado. 

Com esse conjunto de normas, tornou-se possível aos Municípios a promoção 

de gestão consensual dos interesses públicos, objetivando a plena satisfação 

dos administrados com menores custos para a sociedade.
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A Lei dos Consórcios Públicos, qual seja, a Lei n. 11.107/05, apresenta-se, 
portanto, como forma viabilizadora do federalismo cooperativo, à medida 
que institui instrumentos para a ação conjunta e solidária de Municípios que 
apresentam realidades semelhantes e se debatem constantemente com obri-
gações constitucionais amplas, e com um escasso volume de receitas, haven-
do uma necessidade premente de compartilharem responsabilidades finan-
ceiras e administrativas entre os entes.

Daí se percebe facilmente que a indagação inscrita no item 1 vai justamente 
ao encontro da mens legis, qual seja, a prática do consensualismo, da coo-
peração,  da solidariedade, como forma de tornar eficiente o atendimento 
do interesse público, sendo, pois, legalmente possível e desejável o planeja-
mento de ações coletivas que garantam à população o acesso a medicamen-
tos com a otimização dos recursos financeiros que já são limitados.

Também de acordo com a regulamentação infraconstitucional disciplinadora 
das ações e serviços de saúde, Lei n. 8.090/90 e a Lei n. 8.142/90, verifica-
se que o consorciamento se apresenta como alternativa viável para a imple-
mentação e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Como o legislador jamais conseguirá identificar, com precisão, as peculia-
ridades dos problemas enfrentados regionalmente e prever a forma mais 
adequada à execução de políticas públicas voltadas ao efetivo cumprimento 
dos deveres constitucionais de promoção do desenvolvimento da saúde e do 
bem-estar, fixa diretrizes abertas para o preenchimento das necessidades, 
disponibilizando instrumentos, como o protocolo de intenções, o contrato 
de programa, o contrato de rateio, todos previstos na Lei n. 11.107/05, para 
auxiliar os administradores na busca de solução de parceria para a resolução 
de problemas complexos como o relatado pelo consulente.

Nesse novo contexto em que figura a administração pública, deve-se buscar 
uma postura mais inventiva, pautada na planificação, pois já não lhe cabe 
mais conduta meramente executiva do comando normativo. Para tanto, mis-
ter que se promova um estudo prévio da origem do problema enfrentado pelos 
consorciados; da viabilidade administrativa e econômica da(s) solução(ões) 
encontrada(s); dos entes federativos envolvidos para verificação das bases 
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de negociação ou, até, uma possível colaboração do Estado ou da União.

Especificamente para a formação do banco de medicamentos, há de se con-
siderar o regramento normativo do Sistema Único de Saúde, especialmente 
as Leis n. 8.090/90 e 8.142/90, além da Norma Operacional Básica n. 01/96; 
a possibilidade técnica e operacional de integração de dados entre sistemas 
do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. 

Considerados todos esses fatores é que poderão ser estabelecidas, consensu-
almente, as bases do instrumento operacionalizador da cooperação entre os 
entes federados.

Conclusão: À vista do exposto, respondo afirmativamente à indagação con-
tida no item 1 por ser perfeitamente possível a formação do banco de medi-
camentos mediante as considerações acima expendidas.

é o voto.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 10/12/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. em exercício Licurgo Mou-
rão, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila, Cons. Antônio Carlos An-
drada e Cons. em exercício Hamilton Coelho, que aprovaram, por unanimidade, o 
parecer exarado pelo relator. 
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RELATóRIO

Cuidam os autos de consulta subscrita por Ademir Anselmo Teixeira, Diretor 

do Departamento Municipal de Água e Esgoto do Município de Campo Belo, 

por via da qual indaga a este Tribunal, in verbis:

1) Na hipótese de o Município realizar seu procedimento licitatório 
e adotar o sistema de registro de preços para aquisição de peças e 
acessórios de veículos, a autarquia (administração indireta) poderá 
aderir ao sistema na integralidade?

2) Na hipótese positiva da pergunta anterior, a autarquia tem de realizar 
sua licitação e só adotar o sistema de registro de preços, ou a autarquia 
está dispensada de realizar sua própria licitação para aquisição de peças 
de seus veículos?

3) A autarquia, aderindo ao sistema de preços realizado pela Comissão 

Utilização por  
autarquia de ata 
de registro de  
preços do Executivo 
municipal

(...) o sistema de registro de 
preço apresenta uma série de 
vantagens, como a diminuição 
do número de licitações, me-
lhor organização e otimização 
das estratégias de suprimento, 
facilitação na execução do or-
çamento, celeridade na aquisi-
ção de bens, etc. Entretanto, 
ao lado dos aspectos positivos, 
a figura do carona é polêmi-
ca, pois poderia representar o 
avesso do princípio licitatório 
uma vez que consiste na per-
missão dada àquela unidade 
administrativa que não pro-
moveu o sistema de registro 
de preço ou tampouco dele 
participou (ou seja, não é ge-
renciador nem participante). O 
carona apenas se beneficia da 
ata de outrem, a ela aderindo 
mediante o cumprimento de 
algumas exigências formais.

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO  
GILBERTO DINIz

CONSULTA N. 757.978

EMENTA: Autarquia municipal — Utilização de 
ata de registro de preços do Executivo muni-
cipal — Possibilidade — Comprovação de van-
tagem para a administração − Justificativa por 
não ter participado da implantação do siste-
ma ou não ter criado um próprio — Processo 
administrativo para adesão — Publicidade.
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Permanente de Licitação (CPL) da prefeitura, terá de fazer algum 
ato para designação de procedimento de coleta de preços, controle, 
publicações e outros procedimentos junto à sua própria comissão 
permanente de licitação?

4) A coleta de preços para fins de obtenção do melhor preço tem de ser 
feita por escrito e autuada em processo licitatório próprio ou basta a 
consulta telefônica?

5) O cumprimento do art. 15 da Lei n. 8.666/93 exige que os atos de 
compras de peças seja publicado ou basta publicar a ata de adesão?

Recebida pelo Presidente, a consulta foi autuada e distribuída à relatoria do 

Conselheiro Moura e Castro. 

é o relatório, no necessário. 

PRELIMINAR

Preliminarmente, verifico que a autoridade é parte legítima para formular 

consulta, a teor do disposto na alínea g do inc. X do art. 7º da Resolução TC 

n. 10/96, e a matéria aventada admite pronunciamento desta Corte, em 

tese, razões pelas quais dela conheço.

MéRITO

No mérito, ressalto, de início, que o § 3º do art. 15 da Lei Federal n. 8.666/93 

estatui que o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto 

e que a seleção dos licitantes ocorrerá na modalidade concorrência pública 

ou por via do pregão, nos termos da Lei Federal n. 10.520/02, mas sempre 

precedidos de ampla pesquisa de mercado.

No âmbito federal, a regulamentação do sistema de registro de preços ocorreu 

por meio do Decreto n. 3.931/01, alterado pelo Decreto n. 4.342/02 e, em 

Minas Gerais, o assunto encontra-se disciplinado pelo Decreto n. 43.652/03, 

alterado pelo Decreto n. 43.979/05.

Para elucidar as questões trazidas pelo consulente, mister esclarecer sobre 

as figuras que integram esse sistema:
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Gerenciador é o órgão ou entidade da administração pública responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente, que por sua vez 

é o documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 

para a futura contratação, em que se registram os preços, os fornecedores, os 

órgãos participantes e as condições a serem praticadas conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

A seu termo, participante é aquele órgão que, sob a coordenação do 

gerenciador, participa da implantação do sistema de registro de preços, 

informando a quantidade e qualidade dos objetos pretendidos.

Carona é o apelido do órgão ou entidade que não participou da licitação 

que deu origem à ata de registro de preços e aderiu a ela durante a sua 

vigência após prévia consulta, anuência do órgão gerenciador e aceitação do 

fornecedor ou prestador de serviço, cuja aquisição ou contratação não poderá 

exceder os 100% do quantitativo registrado na ata, conforme o preceituado 

no § 3º do art. 8º do Decreto Federal n. 3.931/01. 

Por oportuno, trago à colação o inteiro teor do referido dispositivo, 

indispensável à compreensão do tema posto em debate:

Art. 8º (...)

A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha parti-
cipado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão geren-
ciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão ma-
nifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem pratica-
dos, obedecida a ordem de classificação. 

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em 
ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações ante-
riormente assumidas. 
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§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quan-
titativos registrados na ata de registro de preços.

No Estado de Minas Gerais, o Decreto n. 43.652/03 atraiu, na íntegra, o 

comando do art. 8º do Decreto Federal. 

Diante disso, conclui-se que as contratações para o sistema de registro de 

preço são realizadas mediante uma única licitação, nas modalidades con-

corrência pública, do tipo menor preço, ou pregão. Nessa licitação, o órgão 

gerenciador e os participantes deverão estabelecer os serviços ou quanti-

dade aproximada de material que pretendem adquirir nos próximos doze 

meses e estimar o quantitativo mensal do consumo. 

Realizada a licitação, a Administração deverá firmar a ata de registro de 

preços, válida por um ano, na qual ficará registrado o preço oferecido pelos 

fornecedores, que estarão obrigados a mantê-lo fixo por esse prazo, conta-

do da data da apresentação da proposta. 

Assim, a Administração terá a liberdade de — a qualquer momento em que 

precisar de uma determinada quantidade daquele material/serviço cons-

tante no sistema de registro de preço — fazer o pedido ao fornecedor, que 

estará obrigado a entregá-lo exatamente pelo preço registrado, podendo 

a Administração adquirir o quantitativo total previsto no edital ou quanti-

dade inferior, ou até deixar de adquirir o produto, sem que isso implique 

qualquer compromisso de indenização ao fornecedor, caso aquele mate-

rial/serviço, por motivo justificado, deixe de ser por ela utilizado.

Conforme consignado fartamente na doutrina, o sistema de registro de 

preço apresenta uma série de vantagens, como a diminuição do número 

de licitações, melhor organização e otimização das estratégias de supri-

mento, facilitação na execução do orçamento, celeridade na aquisição de 

bens, etc. Entretanto, ao lado dos aspectos positivos, a figura do carona 

é polêmica, pois poderia representar o avesso do princípio licitatório uma 

vez que consiste na permissão dada àquela unidade administrativa que não 

promoveu o sistema de registro de preço ou tampouco dele participou (ou 

seja, não é gerenciador nem participante). O carona apenas se beneficia 
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da ata de outrem, a ela aderindo mediante o cumprimento de algumas exi-

gências formais.

A propósito, considerações referentes à participação do carona são cons-

tantes na doutrina, sendo os procedimentos adotados na adesão à ata de 

registro de preços determinantes para a transparência do processo, como 

nos ensina o mestre Marçal Justen Filho: 

Em primeiro lugar, incumbe ao órgão que pretende valer-se do sistema 
alheio justificar cumpridamente os motivos pelos quais não integrou 
desde o início a implantação do sistema. Ademais disso, cabe indicar 
os fundamentos pelos quais não adotou providências tempestivas para 
promover, isoladamente, ou em conjunto com outros órgãos, a implan-
tação de um sistema próprio de registro de preços.

Em segundo lugar, deve comprovar-se que o empréstimo não acarre-
tará a frustração de qualquer dos requisitos de validade da licitação 
cabível. Uma questão evidente é a publicidade. Deve-se verificar se a 
implantação do sistema de registro de preços foi precedida das mes-
mas formas de publicidade que seriam exigidas caso a licitação tivesse 
sido promovida pelo órgão interessado. (Comentários à Lei de Licita-
ções e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2000, 
p. 159.)

No caso sob análise, conforme exposto pelo consulente, a dúvida recai 

quanto à possibilidade de a autarquia municipal utilizar o sistema de re-

gistro de preços já existente na prefeitura para a aquisição de peças de 

veículos e quais os procedimentos que deverão ser adotados.

Verifica-se que, no âmbito federal e no estadual, está regulamentada, por 

decreto, a possibilidade de uma ata de registro de preços vigente ser utili-

zada por órgão ou entidade da administração que não tenha participado do 

procedimento licitatório para a escolha dos fornecedores — apelidado de ca-

rona — desde que aferida e comprovada a vantagem para a administração.

Ressalta-se, por oportuno, que a resposta dada à presente consulta não 

constitui pré-julgamento de caso concreto, sendo o estudo realizado em 

tese objetivando, apenas, oferecer ao consulente subsídio para sua tomada 

de decisão, e, existindo no Município norma específica atinente à matéria, 

deve esta, por óbvio,  ser observada.
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De toda sorte, deverá o interessado (carona) elaborar processo administrativo 

por sua iniciativa, qual seja, providenciar termo de referência no qual 

constem as especificações do objeto que deseja adquirir, após ampla pesquisa 

de preços de mercado, e, ainda, informações relativas à existência de ata 

de registro de preço sobre o objeto desejado, para fins de acionar o órgão/

entidade gerenciador, externando sua intenção de utilizar a respectiva 

ata. O órgão gerenciador consultará o fornecedor acerca da possibilidade 

de atender àquela adesão uma vez que haverá acréscimo ao quantitativo 

pactuado.

A justificativa apresentada deverá demonstrar a vantagem econômica da 

adesão à referida ata, mencionando, ainda, a similitude de condições, 

tempestividade do prazo, suficiência da quantidade e qualidade do bem.

A esse processo administrativo deve ser agregada, também, a anuência 

formal da entidade/órgão gerenciador à possibilidade de utilização da ata 

de registro de preços, para a adesão ao preço registrado, bem como dos 

fornecedores, obedecendo-se à ordem de classificação. 

Quanto à publicidade do instrumento de adesão e das aquisições que dele 

decorrerem, prevalece, a meu juízo, o dever de observar a regra geral 

da licitação contida na legislação de regência, em especial a Lei Federal 

n. 8.666/93, valendo para o carona as mesmas regras impostas às outras 

entidades/órgãos envolvidos no certame, sobretudo porque a publicidade 

é princípio de estirpe constitucional, assim consagrado no caput do art. 37 

da Lei Maior da República. 

Conclusão: Nesses termos, respondo ao consulente que é lícita a utilização 

por autarquia municipal do sistema de registro de preços da prefeitura, 

desde que se obedeça à legislação de regência, notadamente a lei munici-

pal, se houver, e, ainda, aos procedimentos relacionados na fundamenta-

ção deste voto.
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A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
08/10/08 presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Cons. Simão Pedro 
Toledo, Cons. Eduardo Carone Costa, Cons. Wanderley Ávila, Cons. em exercício 
Hamilton Coelho e Cons. Adriene Andrade, que aprovaram, por unanimidade, o 
parecer exarado pelo relator.
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Reconhecimento da  
prescrição pelo  
Tribunal de Contas*1

* Parecer emitido pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas nos autos de Termo Aditivo a Convênio n. 436.417, celebrado 
entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Anália Nepomuceno de Souza, de relatoria do Auditor Licurgo Mourão. 
(Autos não apreciados por esta Corte até a data de encerramento da editoração desta Revista.)

Excelentíssimo Senhor Relator,

Trata-se de processo de termo aditivo a con-
vênio firmado entre a Secretaria de Estado da 
Educação e a Caixa Escolar Anália Nepomuce-
no de Souza — Conceição das Alagoas, proto-
colizado no Tribunal em 27/11/1996.

Vieram os autos ao Ministério Público para 
análise e parecer em 21/10/2008, sem que 
houvesse, até a presente data, a necessária 
citação dos interessados.

é o relatório, no essencial. Passo à manifestação.

Destaque-se inicialmente a necessidade de se analisar a ocorrência da pres-
crição como elemento do devido processo legal no Tribunal de Contas. Sobre-
tudo se compreendermos o reconhecimento desse fato jurídico como passo 
necessário à concretização do direito fundamental à efetividade da tutela ou 
do direito fundamental à eficiência administrativa, que devem ser realizados 
sempre através de um processo célere em que se concretize a tempo e modo 
o direito material vindicado.

AS
SC

O
M

 T
CE

M
G

PROCURADOR 
CLÁUDIO TERRãO
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é por demais sabido que o Tribunal de Contas, no exercício de suas nobres 

funções constitucionais, entre elas a qualificada como típica função de con-

trole externo, tem o dever de deixar de aplicar uma restrição a direito, sem-

pre que essa restrição não se justificar à luz do princípio da razoabilidade ou 

do da proporcionalidade.

E isso por uma razão bem simples: é que cabe ao Tribunal observar igualmen-

te as formas de proteção aos direitos fundamentais do cidadão e de prote-

ção ao patrimônio público, inclusive sob a vertente de contenção de gastos 

desnecessários, de tal sorte que a ação do Tribunal seja sempre orientada à 

efetividade e à utilidade de sua decisão.

Nesse sentido, o que se buscará reconhecer no caso concreto é que a situa-

ção jurídica submetida ao controle da Corte de Contas já se consolidou pelo 

decurso do tempo.

Frise-se que o fato de a função de controle externo não se caracterizar como 

típica função administrativa, nem como típica função jurisdicional, não lhe 

retira a submissão à regra geral da prescritibilidade, uma vez que o seu desen-

volvimento também se dá sob o influxo de relações de poder-sujeição ou, no 

dizer da doutrina mais moderna, sob o influxo de relações de dever-poder.

Dessa forma, cabe ao órgão de controle — podendo para isso, inclusive, uti-

lizar-se dos poderes instrumentais necessários — desenvolver suas atividades 

dentro dos prazos legalmente definidos para o seu exercício ou, na inexistên-

cia de tais prazos, dentro dos limites razoáveis, de tal sorte a desincumbir-se 

de seu dever jurídico, sob pena de sofrer as naturais consequências de sua 

inércia: a responsabilização da autoridade omissa e a consolidação das rela-

ções jurídicas não controladas a tempo e modo.

Portanto, em regra, os institutos da prescrição e da decadência também 

devem ser aplicados às atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas no 

exercício de sua típica função de controle externo. Não é razoável que as 

relações jurídicas submetidas ao órgão de controle externo permaneçam sem 

a devida estabilização por inércia do próprio controlador. Nem se justifica o 

argumento de que, havendo o reconhecimento da prescrição, haveria renún-
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cia a uma competência constitucionalmente atribuída à Corte de Contas.

Além do mais, a ausência de normas expressas sobre a ocorrência de pres-
crição na função de controle não pode ser obstáculo ao reconhecimento do 
instituto. Ainda que a tal conclusão se chegue por outro caminho, qual seja: 
a ponderação entre princípios jurídicos, mais especificamente entre o prin-
cípio da segurança jurídica e o da legalidade estrito senso.

Nesse sentido, trazemos aqui algumas lições do Professor Luís Roberto Bar-
roso1, para quem 

em qualquer dos campos do Direito, a prescrição tem como fundamento 
lógico o princípio geral de segurança das relações jurídicas e, como 
tal, é a regra, sendo a imprescritibilidade situação excepcional. A 
própria Constituição Federal de 88 tratou do tema para prever as únicas 
hipóteses em que se admite a imprescritibilidade, garantindo, em sua 
sistemática, esse princípio geral da perda da pretensão pelo decurso do 
tempo. Com efeito, esse sempre foi o entendimento da melhor doutrina 
e jurisprudência.

Confira-se, ainda, a lição de Pontes de Miranda2, citado por Luís Roberto 
Barroso, para quem a prescrição, em princípio, atinge todas as pretensões e 
ações, quer se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou 
públicos. A imprescritibilidade é excepcional.

Ou ainda o magistério de J. Cretella Júnior3, também citado por Barroso, 
quanto à prescritibilidade das pretensões punitivas de natureza administra-
tiva, para quem é

insustentável a tese das imprescritibilidades da sanção administrativa, 
defendida por ilustres cultores do Direito Administrativo, porque o 
fundamento da prescrição tem de ser buscado na categoria jurídica, 
sendo o mesmo para o Direito Penal e para o Direito Disciplinar, havendo 
diferença, é claro, apenas naquilo que o Direito Positivo de cada país 
preceituou para uma e outra figura.

Portanto, salvo nos casos excepcionais expressamente consignados na própria 

1 BARROSO, Luís Roberto. A prescrição administrativa no Direito brasileiro antes e depois da Lei n.9.8973/99. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador: CAJ — Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, 2001.
2 PONTES DE MIRANDA apud  BARROSO, Luís Roberto, citação supra.
3 CRETELLA JÚNIOR, José  apud BARROSO, Luís Roberto, idem.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

207 Pareceres e decisões

Constituição Federal: crimes de racismo, usucapião em face de imóveis pú-

blicos, as ações de ressarcimento por ilícitos que causem prejuízo ao erário, 

etc., são prescritíveis todas as demais pretensões, inclusive as que incidam 

sobre os ilícitos penais ou administrativos causadores de dano ao erário, uma 

vez que a ressalva recai apenas sobre o ressarcimento. Ou seja, a prescritibi-

lidade é a regra constitucional; sendo a imprescritibilidade a exceção. 

Aliás, em relação ao disposto no § 5º do art. 37 da CF/88, vem se conso-

lidando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — STJ, inclusive 

como forma de efetivação do princípio da moralidade administrativa, o en-

tendimento de que o ressarcimento pelos danos decorrentes dos ilícitos é 

imprescritível, embora as demais consequências possam ser alcançadas e 

consolidadas pelo tempo.

é bem verdade que caberia à lei, cumprindo os ditames constitucionais, 

estabelecer os prazos de prescrição, inclusive para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, que viesse a causar prejuízos ao erário. 

Todavia, o fato de não haver uma norma dispondo especificamente sobre 

esse prazo não nos pode levar à conclusão da imprescritibilidade dos ilícitos 

praticados. 

Deve ser destacado, ainda, que a atividade de controle externo exercida 

pelo Tribunal de Contas concretiza-se através de processos dialéticos que 

lhe são submetidos a julgamento, de tal sorte que essa atividade recebe 

especial colorido da função jurisdicional, inclusive no que tange à aplicação 

dos institutos e das normas processuais, pertinentes a essa função, ainda que 

aplicáveis subsidiariamente à função de controle.

Dessa forma, tanto no exercício da função jurisdicional como no exercício da 

função de controle, o reconhecimento da prescrição deve ser pronunciado de 

ofício pela autoridade julgadora competente, com fundamento no art. 219, § 

5º, do Código de Processo Civil — CPC. Ou seja, embora inexistindo no âmbito 

do Tribunal de Contas normas específicas que tratem sobre o reconhecimento 

de ofício da prescrição nos processos submetidos à sua apreciação, como no 

exercício da função de controle são aplicáveis subsidiariamente as normas do 

CPC, nos parece clara essa possibilidade. 
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Além disso, também não se pode perder de vista o princípio da duração razo-

ável do processo, que, no âmbito judicial, está relacionado à efetividade da 

tutela e, no exercício da atividade de controle, está diretamente relaciona-

do à eficiência administrativa. Ou, noutro falar, não se pode perder de vista 

que a efetividade e a eficiência da Corte de Contas estarão relacionadas à 

imediata resolução de mérito dos processos que lhe são submetidos. 

Com efeito, o que a doutrina processualista chama de julgamento liminar de 

mérito, ou de procedência ou improcedência prima facie, como forma de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, deve ser também aplicado pelo Tribunal de 

Contas no âmbito do processo de controle, exatamente para que essa ativi-

dade produza um resultado efetivo, dentro do menor tempo possível e com 

o menor custo público agregado possível.

Destaque-se, por oportuno, que não nos parecem razoáveis as decisões que 

determinam o arquivamento do processo sem julgamento de mérito, funda-

mentadas, em regra, na impossibilidade de uma adequada instrução proces-

sual em face do tempo transcorrido entre os fatos a serem julgados e a data 

do julgamento.

Com efeito, as competências atribuídas ao Tribunal pelo ordenamento jurí-

dico caracterizam-se como dever-poder. São imputações legais que devem 

ser cumpridas tempestivamente pelo Tribunal, e é para isso que lhe são atri-

buídas suas instrumentais prerrogativas. Ou seja, ainda que por efeito do 

tempo, havendo a impossibilidade material de instrução ou mesmo de julga-

mento do processo, a resolução deve ser de mérito.

Ademais, não se pode perder de vista que também há nessa relação jurídica 

o direito subjetivo do administrador ou do gestor do patrimônio público ao 

julgamento tempestivo das contas apresentadas, de tal sorte que o desem-

penho dessa atividade pelo órgão de controle lhe confira a necessária esta-

bilidade social.

Portanto, sem se desviar da fundamental compreensão de que é dever da 

autoridade competente exercer o controle da administração pública com 

transparência e eficiência e observando-se as garantias constitucionais dos 
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cidadãos, já é possível concluir que cabe à Corte de Contas, no exercício de 

sua função típica, tão logo tenha verificado a ocorrência de prescrição, ex-

tinguir com resolução de mérito e independentemente de postulação nesse 

sentido os processos alcançados por esse fato jurídico. 

Pois bem. Compreendido que o Tribunal possa reconhecer a prescrição e 

extinguir os processos de controle com resolução de mérito, nos termos do 

CPC, em que prazo haveria de se dar a configuração desse instituto na ausên-

cia de norma expressa a defini-lo?

Sendo o ordenamento jurídico um sistema que tem a pretensão à completude, 

ou seja, sendo um sistema logicamente fechado, parece-nos que a solução é 

relativamente simples: caberá ao intérprete e aplicador do Direito buscar no 

próprio sistema normativo, especialmente através do emprego de regras de 

integração, tal como a da analogia, a norma aplicável ao caso concreto.

Esse foi, por exemplo, o caminho trilhado pelo Tribunal de Contas da União 

— TCU, já que sua lei orgânica não impõe limite temporal ao exercício do 

dever-poder de imputar débito e multa.

Nesse sentido, ou seja, por aplicação analógica, o TCU vem há tempos admi-

tindo a incidência da regra geral de prescrição, prevista no Código Civil, ini-

cialmente para estabelecer o prazo de vinte anos, com fundamento no art. 

177 do antigo código, e atualmente para estabelecer o prazo de dez anos, 

com fundamento no art. 205 do novo código.

Ressalte-se, ainda, que o TCU vem mantendo sua posição inicial, socorrendo-

se da regra geral da prescrição do Código Civil, mesmo após a instituição 

de regra específica, que demarcou o prazo decadencial de cinco anos para 

o exercício da autotutela administrativa, regra essa que foi introduzida no 

ordenamento jurídico pelo art. 54 da Lei Geral de Processo Administrativo, 

no âmbito da administração pública federal (Lei n. 9.784/99).

Frise-se, aliás, que o Tribunal de Contas da União também não se convenceu 

de promover, no âmbito dos processos de controle, a aplicação direta, ainda 

que por analogia, do art. 1º da Lei n. 9.873/99, que define para ação punitiva 
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da administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do poder 
de polícia, o mesmo prazo prescricional de cinco anos.  

é bem verdade que passa a ser extremamente complexa qualquer interpreta-
ção dessas normas, da qual pretenda conduzir a sua aplicação direta aos pro-
cessos de controle externo, uma vez que a função típica desenvolvida pelos 
tribunais de contas não se confunde com a autotutela administrativa, nem 
com o exercício de poder de polícia. De tal sorte que o melhor caminho nos 
parece mesmo o da integração normativa. Todavia, a analogia com o Direito 
Civil, adotada pelo TCU, não nos parece a melhor solução. 

Entendemos, sobretudo, em face da autonomia científica do Direito Admi-
nistrativo, ou seja, da existência de regras e de princípios próprios desse 
subsistema jurídico, que a analogia deveria ser realizada com as normas do 
próprio Direito Administrativo ou de outro ramo do Direito Público.

Nesse mesmo sentido, destaque-se, na doutrina, que o Mestre Celso Antônio 
Bandeira de Mello4, refletindo sobre a prescrição das ações judiciais contra o 
particular, alterou sua posição, passando a admitir que não há plausibilidade 
na utilização da prescrição civil, no caso de omissão legislativa, nos seguin-
tes termos:  

Não há regra alguma fixando genericamente um prazo prescricional 
para as ações judiciais do Poder Público em face do administrado. Em 
matéria de débitos tributários o prazo é de cinco anos, a teor do art. 174 
do Código Tributário Nacional, o qual também fixa, no art. 173, igual 
prazo para a decadência do direito de constituir o crédito tributário. No 
passado, sustentávamos que, não havendo especificação legal dos prazos 
de prescrição para as situações tais ou quais, deveriam ser decididos por 
analogia com os estabelecidos na lei civil, na conformidade do princípio 
geral que dela decorre: prazos longos para atos nulos e mais curtos 
para os anuláveis. Reconsideramos tal posição. Remeditando sobre 
a matéria, parece-nos que o correto não é a analogia com o Direito 
Civil,visto que, sendo as razões de Direito Público, nem mesmo em tema 
de prescrição caberia buscar inspiração em tal fonte. Ademais, salvo 
disposição legal expressa, não haveria razão prestante para distinguir 
entre administração e administrado no que concerne ao prazo ao cabo 
do qual faleceria o direito de reciprocamente se proporem ações. Isto 
posto, estamos em que, faltando regra específica que disponha de modo 

4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros. p. 930.
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diverso, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé em uma, outra ou 
em ambas as partes da relação jurídica que envolva atos ampliativos 
de direito dos administrados, o prazo para a Administração proceder, 
judicialmente, contra eles é, como regra, de cinco anos, quer se trate 
de atos nulos, quer se trate de atos anuláveis.  

Ainda nesse sentido, confira-se a lição de Raquel Melo Urbano de Carvalho 5:

Não há que se dar prevalência às normas de Código Civil, diante da 
sistematização e cientificidade do regime jurídico administrativo 
disposto no ordenamento público. De acordo com o ensinamento do 
constitucionalista Luís Roberto Barroso, os domínios de direito privado 
e de direito público convivem com grandes espaços de superposição, 
sendo significativa a mudança no eixo de primazia das normas.   

Luís Roberto Barroso6, citado por Raquel Melo Urbano de Carvalho, leciona 
que novos tempos determinam uma inversão da prevalência do Direito Priva-
do sobre o Público e assevera que:

se antes o Direito Civil se estendia subsidiariamente às relações de direito 
público, hoje em dia o fenômeno é oposto; o que se tem verificado é 
a publicização das relações privadas, sobretudo pela introdução de 
normas de ordem pública em suas disciplinas.

(...) Tudo sem mencionar que alguns temas integrantes da Teoria Geral 
do Direito — cujos princípios e conceitos formam o núcleo fundamental 
de todos os ramos do Direito — haviam sido impropriamente situados no 
Direito Civil. 

Assim, quando se afirma a autonomia do Direito Administrativo, isto 
significa que ele não é direito excepcional ou estrito relativamente a 
qualquer outro ramo do Direito, mas apresenta institutos e instrumentos 
próprios, bem como princípios e regras que lhe são peculiares. 
(destacamos e grifamos)

Ressalte-se, enfim, que essa é a posição que vem se consolidando na doutri-
na, especialmente após a publicação da Lei Geral de Processo Administrati-
vo, no âmbito da administração pública federal (Lei n. 9.784/99).

Também na jurisprudência do STJ tem prevalecido o prazo de cinco anos 
como referência para prescrição contra a Fazenda Pública, especialmente 
para imposição e cobrança de multas no âmbito da administração pública, 

5 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Jus Podvm, 2008, p. 488.
6 BARROSO, Luís Roberto apud CARVALHO, op. cit., p. 488 - 489.
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embora variando o elemento de interpretação/aplicação da norma.

é que aquela Corte tem adotado basicamente três critérios interpretativos 

para aplicar prescrição, quais sejam: a) a analogia com a lei que instituiu as 

normas gerais do processo administrativo federal (Lei n. 9.784/99); b) a ana-

logia com a lei que define a prescrição administrativa da ação punitiva em 

face do exercício do poder de polícia (Lei n. 9.873/99); e c) a analogia com 

lei de prescrição geral contra a própria administração pública, ou seja, as 

relacionadas à cobrança das dívidas passivas das entidades estatais (Decreto 

n. 20.910/32), sendo, neste caso, com fundamento adicional no princípio da 

isonomia, de tal sorte que haja uma relação de reciprocidade ou de simetria 

entre a administração e o administrado.

De toda sorte, além das leis já citadas, podemos fazer referência a outras 

leis materiais ou processuais que definem no âmbito do Direito Público o pra-

zo de cinco anos como limite razoável para a atuação estatal.

Temos, por exemplo, que as infrações da ordem econômica prescrevem em cin-

co anos, conforme o art. 28 da Lei n. 8.884/94; que as ações disciplinares con-

tra os servidores públicos prescrevem, em geral, em cinco anos, uma vez que 

os Estados e os Municípios tendem a seguir o modelo da Lei n. 8.112/90; que 

ação popular prescreve em cinco anos, conforme o art. 21 da Lei n. 4.717/65; 

que os atos de improbidade administrativa prescrevem em cinco anos, conta-

dos do encerramento do mandato, conforme art. 23 da Lei n. 8.429/92. 

Aliás, a própria Constituição Federal faz referência ao prazo de cinco anos, 

tido pelo art. 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias como 

razoável para estabilizar as relações jurídicas entre a administração e os que 

lhe prestavam serviços antes de sua publicação.

Enfim, são inúmeras as normas definidoras de prazos prescricionais concer-

nentes ao Direito Público que impõem o limite de cinco anos para a atuação 

estatal, o que nos leva a concluir que esse prazo é bastante razoável para 

servir de paradigma à integração que se pretende.

Portanto, o que se propõe efetivamente é uma verdadeira mudança no mo-
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delo adotado para integração da lacuna existente, uma vez que as leis que 
tratam da função de controle externo não trazem regra específica quanto ao 
prazo prescricional. De tal sorte que a integração se dê com normas do Direi-
to Público, e não com normas do Direito Privado. Estabelecendo-se, a partir 
daí, o paradigma de cinco anos como tempo razoável para o exercício das 
funções estatais, seja ela função administrativa, estrito senso, seja a própria 
função de controle externo.

Por fim, não se pode perder de vista a estrutura normativa já existente no 
âmbito do próprio Estado de Minas Gerais, que, ao menos em linha de princí-
pio, impõe a aplicação dos institutos da prescrição e da decadência.

Nesse sentido, devem ser destacados o § 7º do art. 76 da Constituição do Es-
tado de Minas Gerais, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 78, de 5 
de outubro de 2007, e o art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 102, de 17 
de janeiro de 2008: o Tribunal, no exercício de suas competências, observa-
rá os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação em 
vigor, bem como o art. 65 da Lei Estadual n. 14.184 de janeiro de 2002.  

Pelo exposto, tendo como marco inicial a data de 27/11/1996 e não tendo 
ocorrido nenhuma causa de interrupção ou suspensão, o que configura um 
prazo superior a doze anos sem efetiva movimentação processual, entende 
o Ministério Público que esta Corte deve reconhecer de ofício, em prelimi-
nar de mérito, a ocorrência da prescrição, utilizando-se para tal o prazo de 
cinco anos, em analogia com as normas de Direito Público, para extinguir o 
processo sob análise com resolução de mérito.   

é o parecer.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2009.

Cláudio Couto Terrão
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
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RELATóRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
PELA CORREGEDORIA DO TRIbUNAL DE CONTAS  

DO ESTADO DE MINAS GERAIS*

Gestão relativa ao biênio 2007-2008**

Excelentíssima Senhora Conselheira Corregedora,

Cumprindo disposto legal consubstanciado no art. 21, parágrafo único, da Lei n. 102, de 
17/01/2008, apresento-lhe o presente relatório contendo as atividades desenvolvidas 
pela Corregedoria desta Corte no biênio 2007-2008.

Cumpre salientar que, ao assumirmos a Corregedoria, nosso objetivo foi buscar o 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelo setor, bem como identificar no 
âmbito da instituição os pontos desfavoráveis ao alcance de sua eficácia e, em cons-
tante diálogo, aglutinar todas as unidades em prol do fiel cumprimento dos deveres 
e obrigações legais e regimentais, visando à resolução de todo e qualquer problema 
causador de irregularidades. 

Ainda são muitos os pontos que devem ser ajustados, mas registramos os avanços, so-
bretudo o que se refere à integração entre os setores que têm sua ação diretamente 
ligada às da Corregedoria, à atuação pedagógica da Corregedoria e aos ganhos advindos 
das alterações sugeridas no Sistema Gerencial de Administração de Processos — SGAP, 
as quais encontraram respaldo nos servidores da Coordenadoria de Área de Apoio Ope-
racional — CAAOP, a quem agradecemos o esforço e a colaboração. 

Outro importante objetivo, alcançado em plenitude, foi o de levar ao conhecimento da 
sociedade as atividades realizadas pela Casa na efetivação de sua missão constitucional 
de controle, por meio da divulgação dos relatórios quadrimestrais de atividades.

Ressaltando que no biênio 2007-2008 as normas regimentais que ampararam as ações 

* Nesta edição, a Corregedoria, em nova gestão, cede seu espaço para apresentação do relatório das atividades desenvolvidas no 
biênio anterior.
** Relatório encaminhado pelo Conselheiro Antônio Carlos Andrada, em 11/02/09, em função do encerramento de sua gestão à frente 
da Corregedoria no biênio 2007-2008.
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da Corregedoria desta Corte encontravam-se dispostas na Resolução TC n. 10/96 — o 

Regimento Interno anterior — dentre as diversas atividades realizadas, destacamos: 

1 Acompanhamento diário das autuações dos processos, distribuições e 
respectivas publicações (art. 34, I, Resolução TC n. 10/96)

Essa atividade consistiu-se em acompanhar, diariamente, as autuações de processos 

bem como as publicações de suas distribuições, sendo estas informações consolidadas 

em relatórios divulgados, mensal, quadrimestral, semestral e anualmente, em rede 

interna de computadores, bem como no meio externo com publicações no Diário Ofi-

cial do Estado. 

Foram verificadas, pelo setor de Protocolo, a regularidade, a equivalência relator/

colegiado, a equanimidade e a obediência às normas e demais fatores norteadores 

dos procedimentos de autuação e distribuição. As irregularidades verificadas eram 

sanadas após comunicação imediata ao setor e por meio de reuniões realizadas com 

o coordenador. 

2 Acompanhamento geral da tramitação dos processos  
(art. 34, III, c; IV e VII, Resolução TC n. 10/96)

Foram feitos acompanhamentos mensais da tramitação processual nas diversas unida-

des do TCEMG, abrangendo entrada e saída de processos, de forma a orientar os setores 

quanto à variação de seu estoque processual. 

Importante ressaltar que, com as ferramentas atualmente existentes, levando-se em 

conta o elevado número de processos que tramitam nesta Casa e as suas diversas nuan-

ces, não há como acompanhar fielmente os prazos legais e regimentais a fim de advertir 

os setores quanto à extrapolação do prazo-limite de permanência, não nos esquecendo 

de que o número de servidores constitui fator importante para que esta Corte consiga 

diminuir seu passivo processual atuando de forma mais célere.

Ressaltamos, também, a previsão contida no novo Regimento Interno desta Casa, Re-

solução TC n. 12/2008, efetivamente em vigor a partir deste ano, que, em seu art. 44, 

inciso V, traz como competência do corregedor acompanhar o cumprimento dos prazos 

fixados constitucionalmente em lei e neste Regimento, divulgando relatórios, trimes-



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
janeiro | fevereiro | março 2009 | v. 70 — n. 1 — ano XXVII

218Palavra da Corregedora

tralmente, incluídos no Portal do Tribunal, na internet — atuação que irá demandar 

ação conjunta da Corregedoria e da Diretoria de Informática, não esquecendo as pecu-

liaridades já expostas.

3 Acompanhamento das sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras  
(art. 34, III, a, e VIII, Resolução TC n. 10/96)

No biênio 2007-2008, a Corregedoria acompanhou todas as sessões realizadas pelo TCE-

MG, visando a um levantamento das decisões tomadas por esta Corte, a fim de captar 

informações gerais dos processos para subsidiar os trabalhos de elaboração de relató-

rios estatísticos.

Com esse acompanhamento, também foi possível atuar junto às Secretarias das Câmaras 

e do Pleno verificando a conformidade do lançamento das decisões no SGAP, solicitando 

ajustes do sistema de forma a atender às necessidades de se espelhar, o mais fielmente 

possível, a decisão ou ocorrência de julgamento obtidas nas sessões, bem como orientan-

do os servidores responsáveis na busca pela maior regularidade possível do trabalho, a fim 

de que as consultas efetuadas ao sistema possam trazer respostas mais precisas.

4 Análise das tabelas de decisões e de ocorrências de julgamento  
do SGAP (art. 34, III, a, Resolução TC n. 10/96)

A fim de verificar se a atual tabela do SGAP alcança de maneira integral as decisões e 

ocorrências de julgamento obtidas em sessão, de modo que o lançamento seja o mais 

fiel possível ao julgamento, a Corregedoria, em conjunto com as Secretarias das Câ-

maras e do Pleno, promoveu a análise do conteúdo das tabelas em questão, visando 

melhorar a descrição das decisões e ocorrências de julgamento. 

Verificou-se a necessidade de um estudo mais pormenorizado acerca da matéria ante 

a elaboração do novo Regimento Interno, trabalho que agora já se encontra em plenas 

condições de ser implantado. 

5 Melhoria dos relatórios gerenciais (art. 34, VIII, Resolução TC n. 10/96)

A fim de se dar cumprimento ao dispositivo regimental de elaboração de relatórios es-

tatísticos e considerando que a ferramenta disponível para a obtenção dos dados é o 
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SGAP, foram desenvolvidos novos relatórios gerenciais em ação conjunta da Corregedo-

ria com a CAAOP, bem como feitas adequações nos existentes.

Como consequência positiva dessa ação, pudemos verificar o grande número de acesso 

aos novos relatórios gerenciais criados pelos diversos setores da Casa em busca de in-

formações pertinentes às suas atividades.

6 Relatórios mensais, semestrais e anuais (art. 34, VIII, Resolução  
TC n. 10/96 e Resolução n. 07/98, art. 4º, e, item VII, Anexo A)

Durante todo o biênio foram elaborados, disponibilizados e publicados os relatórios 

estatísticos previstos nos dispositivos legais acima mencionados, os quais constituíram 

instrumentos que retrataram os dados concernentes aos trabalhos desenvolvidos pelo 

Tribunal, abrangendo as distribuições, redistribuições, tramitações, apreciações e ou-

tros aspectos processuais relativos às atividades desta Corte.

7 Relatório da Corregedoria

Este trabalho, iniciado nesta gestão e realizado quadrimestralmente, consiste na elabo-

ração de relatório estatístico abrangendo todas as atividades do Tribunal, e tendo como 

objetivo principal levá-las ao conhecimento da sociedade no intuito de demonstrar a for-

ça da instituição no que tange à efetividade de sua missão constitucional de controle.

Foram divulgadas seis revistas apresentando dados cumulativos, sendo que a última 

traz o fechamento do biênio, registrando os avanços advindos das mudanças pelas quais 

passou esta Corte neste período, com a apresentação da evolução dos números dos pro-

cessos apreciados pelo TCEMG. Comparando-se os exercícios de 2007 e 2008, o Tribunal 

Pleno apresentou um aumento de 40,69%; a Primeira Câmara, de 457,78%, e a Segunda 

Câmara aumentou em 1.947,85% o número de processos apreciados, ou seja, com deci-

são. (As ocorrências de julgamento não foram consideradas nesses números.)

8 Disponibilização do relatório da Corregedoria no site do TCEMG

Em 01/07/2008, após solicitação da Corregedoria, a Diretoria de Informática disponibi-

lizou os relatórios quadrimestrais (Revista da Corregedoria) no site do Tribunal de Con-

tas. A internet, sendo nos dias de hoje grande instrumento de divulgação e de consulta, 
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possibilitou demonstrar ao cidadão o crescimento da instituição, bem como ampliar 

seu conhecimento sobre as ações desta Corte, esclarecendo dúvidas e afirmando a im-

portância da função do TCEMG no controle externo dos atos da administração pública. 

Passa o Tribunal, então, a ser instrumento fortalecedor do controle social.

9 Publicação da Palavra do Corregedor na Revista do TCEMG,  
a cargo da Vice-Presidência

O Exmo. Conselheiro Wanderley Ávila, em sua gestão como responsável pela elaboração 

da Revista do TCEMG, disponibilizou gentilmente espaço para a Corregedoria discorrer 

sobre temas considerados relevantes, quais sejam:

 l Detalhando o Regimento do TCEMG / Movimentação processual — Re-
vista n. 01/2007;

 l Tribunal de Contas como órgão constitucionalmente autônomo / 
Incompreensão da distinção entre multa-sanção e multa-coerção e a       
proliferação de recursos no âmbito dos tribunais de contas — Revista n. 
02/2007;

 l O Tribunal de Contas e a eficácia dos institutos das representações e 
denúncias / Formalização de denúncias e representações no Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais — Revista n. 03/2007;

 l O instituto da decadência e sua aplicação no Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais / A sistemática do processamento das súmulas 
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais — Revista 
n. 04/2007;

 l O novo modelo de gestão pública e a parceria com as organizações da 
sociedade civil de interesse público / Terceiro setor: aspectos relevan-
tes das organizações da sociedade civil de interesse público e o controle 
externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais — Revista n. 
01/2008;

 l Possibilidade de recurso contra parecer prévio — pedido de reexame / 
Possibilidade de interposição de recurso contra manifestação do Tribu-
nal de contas em sede de parecer prévio — Revista n. 02/2008;

 l As ouvidorias públicas como forma de controle social / O papel das 
ouvidorias no controle da administração pública — Revista n. 03/2008;

 l Uma abordagem panorâmica das parcerias público-privadas / Parce-
rias público-privadas: uma concessão especial exige um controle espe-
cial — Revista n. 04/2008.
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10 Trabalho de apuração dos processos atingidos pelo incêndio

Quando da veiculação de notícias acerca do incêndio ocorrido nas dependências desta 

Corte em 2002, determinamos à Secretaria da Corregedoria a realização de relatório, o 

mais minucioso possível, abrangendo os fatos, bem como relacionando todos os proces-

sos atingidos e sua atual situação nesta Corte. 

Do trabalho de apuração realizado foi gerado o relatório acompanhado de documen-

tos que comprovavam as inverdades publicadas pela imprensa, o qual levamos à As-

sembleia Legislativa, prestando, em audiência, os esclarecimentos necessários junto 

àquele órgão. 

11 Trabalho de apuração sobre a forma de emissão de certidões no 
TCEMG

Mais uma vez, diante da veiculação de notícias relacionadas à operação pasárgada da 

Polícia Federal, relativas à emissão de certidões por esta Corte, comparecemos à As-

sembleia Legislativa a fim de prestarmos os esclarecimentos pertinentes, levando toda 

a documentação comprobatória da idoneidade deste Tribunal no que tange à emissão 

de certidões. 

12 Pré-encontro do Colégio de Corregedores dos Tribunais  
de Contas do brasil 

Foi realizado pré-encontro neste Tribunal, no dia 26/06/2008, contando com a presen-

ça de conselheiros corregedores e servidores de diversos tribunais de contas do País, 

visando atender a demanda do Colégio de Corregedores acerca de estudos visando à 

uniformização dos procedimentos das corregedorias dos tribunais de contas do Brasil, 

em busca de uma linha de ação mais gerencial, preventiva e orientadora. 

As conclusões a que chegaram os participantes foram encaminhadas ao Colégio de Cor-

regedores dos Tribunais de Contas do Brasil — CCOR e serviram de base preparatória para 

os apontamentos apreciados no encontro realizado em Fortaleza em novembro/2008, 

no qual esta Corregedoria, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

teve participação efetiva na condução dos trabalhos. 
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13 Participação no III, IV, V e VI Encontro do Colégio de Corregedores 

A Corregedoria deste Tribunal, no biênio 2007-2008, participou efetivamente dos en-
contros do Colégio de Corregedores, contribuindo significativamente para o ponto de 
partida do CCOR relativo à nova atuação de fomento às corregedorias e ouvidorias de 
todos os tribunais de contas do País. 

São essas as considerações que apresentamos a V. Exa., desejando sucesso em sua ges-
tão e colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente, 
 
Antônio Carlos Andrada 
Conselheiro Corregedor 
biênio 2007-2008
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