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PRIMEIRA CÂMARA 

 

 

Processo nº: 857878     

Apensado ao Processo nº: 450248 

Sessão do dia: 21/08/12 

Relator: Auditor Licurgo Mourão  

Natureza:  Recurso de Reconsideração     

  

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

 

Sessão do dia : 21/08/12 

Procuradora presente à sessão: Sara Meinberg   

 

AUDITOR LICURGO MOURÃO:  

PROPOSTA DE VOTO 

PROCESSO: 857878 (APENSADO AO PROCESSO 450248). 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Nova Serrana. 

NATUREZA: Recurso de Reconsideração. 

REFERÊNCIA: 2002. 

RECORRENTE: Paulo César de Freitas. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Procurador Cláudio Couto Terrão. 

1 – Relatório 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto em 29/11/02, às fls. 02 a 07 dos 

presentes autos, acompanhado dos documentos de fls. 08 a 12, objetivando a reforma 

do acórdão prolatado pela 2ª Câmara desta Egrégia Corte na sessão de 29/08/02, 

publicado em 13/11/02, a teor da certidão de fls. 100 dos autos principais. 

Segundo o referido acórdão, o recorrente foi condenado em multa no valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 236, II, do RITCMG então vigente, 

pela aquisição de combustível de forma fracionada e pela contratação de promoções 

artísticas para realização de shows musicais, sem que fosse comprovada a 

exclusividade da empresa favorecida, o que contraria o art. 25, III, da Lei 8.666/93. 

Inconformado com a referida decisão, o responsável interpôs o presente Recurso de 

Reconsideração, admitido em 16/01/03, através do despacho de fls. 16.  

Ato contínuo, os autos foram remetidos à unidade técnica de reexame, que se 

manifestou em 31/03/03, às fls. 18 a 23, pela manutenção parcial das irregularidades 

constantes da decisão desta Corte. 

Em seguida, o Auditor Edson Antônio Arger, às fls. 25 a 27, lançou parecer, em 

20/09/05, pela manutenção parcial da decisão recorrida. O Ministério Público de 
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Contas, por sua vez, às fls. 28 e 29, posicionou-se, em 07/06/10, pela prescrição da 

pretensão punitiva quinquenal. 

Às fls. 31 e 32, o Conselheiro Cláudio Terrão, em despacho de 30/05/11, reconheceu 

seu impedimento para atuar neste processo, vez que nele oficiou como membro do 

Ministério Público de Contas. Em face de tal decisão, o Conselheiro Presidente 

determinou a distribuição dos autos, vindo estes conclusos a este Relator em 27/06/11, 

consoante informação lançada no SGAP. 

Registre-se que o presente recurso foi incluído na pauta da sessão de 27/3/2012 e, 

pelos motivos constantes das notas taquigráficas de fls. 42/43, desde então, o seu 

julgamento vem sendo adiado, razão pela qual se fez necessário promover a 

atualização do voto proposto às fls. 37/41e consequente substituição, nos termos da 

nova proposta já inclusa. 

É o relatório, em síntese. 

2 – Fundamentação 

2.1 – Preliminar  

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade 

legalmente previstos no Regimento Interno à época vigente – Resolução 10/96, quais 

sejam, o cabimento da espécie recursal, a legitimidade, o interesse para recorrer e a 

tempestividade. 

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:  

Considero-me impedido de participar da votação, por ter atuado como Procurador no 

processo.  

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ:  

Acolho a proposta de voto do Auditor Relator.  

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA:  

Acolho a proposta de voto do Auditor Relator.  

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:  

Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

ACOLHIDA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE. COM IMPEDIMENTO DO 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO. 

 

AUDITOR LICURGO MOURÃO:  

2.2.1 – No mérito 
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Cumpre ressaltar, de início, que os presentes autos não se enquadram nas hipóteses de 

prescrição da pretensão punitiva previstas nos arts. 110-E e 110-F da Lei 

Complementar 120/2011, isso porque o despacho que determinou a realização da 

inspeção é datado de 12/5/97, às fls. 2,  e o período analisado compreendeu os meses 

de janeiro a abril de 1997. Outrossim, os autos não ficaram paralisados em nenhum 

setor deste Tribunal por prazo superior a cinco anos, seja durante a fase instrutória ou 

em sede recursal.  

Desse modo, fica afastada a configuração da prescrição da pretensão punitiva ordinária 

(art. 110-E) ou a inercial (art. 110-F) nos autos sob exame.   

2.2.2 – Do fracionamento de despesas 

De acordo com o acórdão, às fls. 100, a aquisição de óleo diesel foi realizada de forma 

fracionada, não tendo sido comprovados os requisitos necessários à dispensa do 

certame, configurando ofensa às disposições da Lei 8.666/93, razão pela qual foi 

aplicada a multa de R$200,00 (duzentos reais) ao responsável. 

Aduziu o recorrente, às fls. 103 a 106, que a necessidade de fornecimento de óleo 

diesel mediante licitação poderia ser justificada pela presença do interesse público e 

pela ausência de prejuízo, além do que a existência do procedimento licitatório geraria 

um ônus muito maior para o poder público do que a efetiva realização da licitação, 

devido a uma relação custo-benefício prejudicial ao interesse público no caso 

concreto. Além disso, sustenta que o preço do óleo diesel seria tabelado nas refinarias 

e postos de combustível, ocorrendo variações de preço apenas em razão da incidência 

de tributos. Ademais, o certame licitatório exigiria um lapso temporal de que não se 

podia dispor naquele momento, tornando-se inviável a licitação que teve como único 

fim a manutenção dos serviços públicos indispensáveis. Finalmente, não teria havido 

prejuízo para o interesse público, sendo que, conforme orientação doutrinária e 

jurisprudencial, as irregularidades teriam sido formais. 

Razão não lhe assiste. Conforme bem salientado pelo órgão técnico em sede de 

reexame, a administração municipal deve planejar suas atividades com antecedência. 

Ademais, as despesas em tela não são nem esporádicas tampouco imprevisíveis, 

restando configurado o fracionamento de despesas, vedado pelo Estatuto Licitatório. 

Com efeito, tratando-se do regime jurídico de direito público, não vale a autonomia da 

vontade, mas, ao contrário, a indisponibilidade do interesse público. Ademais, sobre as 

formalidades das licitações e contratos administrativos é oportuna a referência ao 

magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello
1
:  

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando pretendem adquirir, 

alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, o Poder Público, para fazê-lo, 

necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido na 

conformidade da lei. Tal procedimento denomina-se licitação. 

Também merece registro o fato de que a argumentação da defesa veio aos autos 

absolutamente desacompanhada de lastro probatório de que o preço do óleo diesel era 

tabelado, ônus que cabia ao recorrente e dele não se desincumbiu. 

                                                 
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 479-481. 
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O acórdão proferido na Licitação n. 446594
2
, Relator Conselheiro Sylo Costa, julgado 

na sessão do dia 05/08/2004, também sintetiza a questão: 

Licitação. Julgadas irregulares despesas por ausência de licitação, independentemente da 

comprovação de prejuízo ao erário. “A obrigatoriedade de licitar é de ordem constitucional e o 

sistema positivo pátrio tem na licitação o antecedente necessário de toda contratação, 

excetuados os casos previstos em lei. [...] Quanto ao argumento de que não houve dano ao 

erário municipal, cumpre ressaltar, que, independentemente do potencial lesivo do ato 

praticado, o Administrador Público deve ater-se aos princípios legais que regem sua atuação. 

Por todo o exposto, [...] julgo irregulares as despesas realizadas sem licitação.             

Assim, face ao exposto e às justificativas aduzidas pelo ora recorrente, observa-se, 

claramente, que suas alegações são improcedentes, já que a Administração Pública 

está jungida ao princípio da legalidade e, acerca dos pontos ora analisados, a 

administração pública municipal deveria ter levado a efeito procedimentos licitatórios, 

nos termos da lei, já que tal atuação é que consubstancia o interesse público 

concernente à matéria.  Além disso, a obrigatoriedade de licitar é de ordem 

constitucional e o sistema positivo pátrio tem nesse ponto o antecedente necessário de 

toda contratação levada a efeito pelos entes públicos e entidades por estes controladas. 

É o que se infere da própria norma inaugural da Lei 8.666/93, diploma regedor das 

licitações.  

Assim, a ausência de licitação na hipótese dos autos viola o art. 37, XXI, da 

Constituição da República, o art. 2º da Lei 8.666/93, e os princípios da isonomia, da 

impessoalidade, da legalidade e moralidade administrativas.  

Por tais fundamentos, são improcedentes as razões recursais, ficando mantida a 

multa imputada na decisão recorrida. 

2.2.3 – Da contratação de promoções artísticas para a realização de shows  

De acordo com o acórdão, às fls. 100, a contratação de serviços de promoções 

artísticas para a realização de shows musicais mediante procedimento de 

inexigibilidade do certame, sem comprovação da existência do vínculo contratual 

exclusivo entre os artistas e as empresas favorecidas, contraria o art. 25, III, da Lei 

8.666/93. Por tal razão, foi aplicada multa de R$200,00 (duzentos reais) ao 

responsável. 

Contra tal decisão insurgiu-se o recorrente através dos fundamentos de fls. 106. Em 

síntese, alegou-se ser possível depreender dos autos que todos os artistas contratados 

gozam de flagrante consagração nacional há muitos anos, além do que não teria havido 

prova ou demonstração de prejuízo ao erário, razões que já seriam suficientes para 

reformar a decisão condenatória. Além disso, apresentou-se, às fls. 10 a 12, 

declarações de exclusividade para a contratação das Bandas 1, Phendas e Lex Luthor. 

Porém, compulsando-se os autos verifica-se que os documentos apresentados pelo 

recorrente são incapazes de refutar plenamente as irregularidades que ensejaram sua 

condenação pela Colenda 2ª Turma desta Egrégia Corte. De fato, houve apresentação 

de declarações de apenas parte das empresas de shows, mantendo-se a contrariedade 

ao art. 25, III, da Lei 8.666/93, quanto às bandas Nova Cor e Gênesis e ao cantor Jair 

Rodrigues. 

                                                 
2 Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: A Lei 8.666/93 e o TCEMG. Ano 1, n. 1, edição especial. Belo Horizonte: Tribunal de 
Contas do Estado de Minas gerais, p. 19. 
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Assim, considerando-se que havia sido aplicada no acórdão recorrido multa no valor 

de R$200,00 (duzentos reais) pela contratação irregular das 5 (cinco) empresas de 

serviços de shows artísticos e de um artista, uma vez apresentada declaração de 

exclusividade de 3 (três) delas, deve ser decotado o valor da multa aplicada 

proporcionalmente ao número de irregularidades, o que implica na redução da 

condenação para o novo valor de R$100,00 (cem reais). 

Por tais fundamentos, ante o conjunto fático-probatório revelado em sede de 

recurso, fica a multa reduzida em R$100,00 (cem reais). 

3. Proposta de Voto 

Por tudo que dos autos consta, adoto o entendimento pelo PROVIMENTO PARCIAL do 

recurso e pela consequente reforma do acórdão recorrido, para decotar da multa aplicada ao 

Sr. Paulo César de Freitas o quantum correspondente as irregularidades saneadas, reduzindo o 

valor dessa ao montante de R$300,00 (trezentos reais).  

Transitada em julgado esta decisão, cumpram-se as disposições contidas no art. 364 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Caso seja comprovado o adimplemento espontâneo da multa ora imputada, adoto o 

entendimento pelo ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no art. 176, I, do RITCMG, 

Res. 12/08.  

Lado outro, ultrapassado o prazo legal para comprovação do recolhimento da multa de forma 

espontânea, atento à racionalização administrativa e à economia processual, considerando que 

o valor imputado é inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 1º do art. 177 do 

Regimento Interno c/c o art. 2º, inc. V do Decreto Estadual nº 45.989/12
3
, proponho, sem 

prejuízo da inscrição no cadastro de inadimplentes mantido por este Tribunal, a emissão de 

certidão do respectivo débito e seu encaminhamento à Advocacia Geral do Estado, para fins 

de cumprimento do disposto no art. 3º do citado Decreto nº 45.989/12
4
. 

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ: 

Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

               

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA: 

Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

                                                 
3 Res. 12/08. Art. 177. A título de racionalização administrativa e economina processual, e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja 

superior ao valor devido, o Tribunal poderá determinar o arquivamento do processo, sem cancelamento do valor respectivo, a cu jo pagamento 

continuará obrigado o devedor para lhe ser dada quitação. 

§ 1º O valor devido será inscrito em cadastro de inadimplentes, mantido pelo Tribunal, dando-se ciência da inscrição ao devedor. 

Dec. 45.989/12. Art. 2º. Na cobrança de créditos do Estado, de suas autarquias e fundações, ficam os Procuradores do Estado autorizados a não 

ajuizar ações quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa for igual ou inferior aos seguintes limites: 

(...) 

IV – multas de quaisquer espécies: R$5.000,00 (cinco mil reais). 
4
 Art. 3º. Exercida a autorização prevista no art. 2º, a AGE deverá utilizar meios alternativos de cobrança dos créditos, podendo, inclusive, proceder ao 

protesto extrajudicial da Certidão da Dívida Ativa – CDA – e inscrever o nome do devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação à 

Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN/MG, ou em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de proteção ao crédito. 
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CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE: 

Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

ACOLHIDA A PROPOSTA DE VOTO DO AUDITOR RELATOR, POR UNANIMIDADE. 

IMPEDIDO O CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO. 


