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RESOLUÇÃO RC Nº 006/06 

 
   

  Tratam os presentes autos, de nº 09384/05, de consulta formulada pelo Prefeito 
Municipal de TRINDADE, Senhor GEORGE MORAIS FERREIRA, acerca da possibilidade de a 
Prefeitura Municipal efetuar pagamento à empresa Jussara Amorim Dias Vilala, por conta de 
contrato assinado em 24.10.2001, no valor líquido de R$ 41.242,36 (quarenta e um mil, 
duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), objetivando a atuação da contratada 
perante a SANEAGO visando ao saneamento de débitos existentes, recorrendo, se preciso, à 
esfera judicial. Tal contrato foi precedido de ato de dispensa de licitação nos termos do art. 25, 
II da Lei nº 8.666/93. O contrato foi firmado por prazo indeterminado e previu em sua cláusula 
Quarta, “c”, pagamentos correspondentes a 4% (quatro por cento) do valor dos benefícios 
(aproximadamente R$ 690.000,00), portanto, estimados em R$ 27.600,00. Constam dos autos 
as cópias da sentença em primeiro e segundo graus; declarações pela SANEAGO do débito no 
período de 01/1980 a 09/1996 (R$ 1.031.058,95) e da baixa do débito no mesmo valor; do 
arquivamento do feito; da certidão do trânsito em julgado; e, da planilha de apuração dos 
valores do contrato.   
 
  A consulta não se fez acompanhar de parecer da Procuradoria Geral do 
Município, conforme exigência de Resolução Normativa deste Tribunal, entretanto, tratando-se 
de matéria específica foi dado prosseguimento à sua apreciação por este Tribunal. 
 
  Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica deste Tribunal esta, via do 
Parecer JUR nº 0624/2005, após citar o dispositivo constante do art. 58 da Lei nº 4.320/68 e o 
art. 20 do Código de Processo Civil, manifestou seu entendimento de que no caso em apreço 
não se configura qualquer obrigação com o Poder Público, salvo o pagamento dos honorários 
de sucumbência, na ordem de R$ 900,00, posto que não há vínculo formal entre o Município de 
Trindade e a empresa Jussara Amorim Dias Vilala. 
 
  A legislação citada tem a seguinte redação: 
 
  Dispõe o art. 58 da Lei nº 4.320/68 e o art. 20 do Código de Processo Civil: 
   

 “Art. 58 – O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento 
de condição. 
 
 ------------- 
 
 Art. 20 – A sentença condenará o vencido a pagar a despesa que antecipou os 
honorários advocatícios.” 
 

  A Primeira Auditoria, após análise da questão suscitada, teceu as seguintes 
considerações: 
 
  1)- o contrato foi firmado pelo Senhor George Morais Ferreira, em 24.10.2001, 
entretanto, não procedeu ao seu empenho nem o submeteu ao crivo deste Tribunal de Contas; 
 
  2)- a contratação se deu por inexigibilidade de licitação, sob a responsabilidade 
apenas da pessoa do então Prefeito Municipal, vez que não se constou nenhum documento 
orçamentário que envolvesse o Município; 
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  3)- na análise do contrato, a Primeira Auditoria encontrou as seguintes 
impropriedades: a)- firmatura por prazo indeterminado, ferindo o disposto no § 3º do art. 57 da 
Lei nº 8.666/93; b)- não consta do contrato valor certo, e sim, vinculado à receita ou benefício, 
caracterizando contrato de risco, não admitido na administração pública. 
 
  A Procuradoria Geral de Contas discordou da Superintendência Jurídica e da 
Auditoria quanto ao aspecto da ausência de vínculo formal, pois houve a celebração do 
contrato, havendo vínculo formal entre o contratado e o Município. A ausência de emissão de 
empenho constitui infração ao art. 60 da Lei nº 4.320/64. 
 

Argumenta, ainda, aquele Parquet, que a ausência de empenho não afasta o 
liame formalizado por meio do instrumento do contrato, visto que a existência deste não está 
vinculada à emissão daquele. 

 
Relativamente à formalização de contrato com valor atribuído em percentual 

fixado sobre as receitas a serem auferidas pelo ente com as ações propostas não encontra 
sustentação legal e, adotando-se o contrato de risco, a remuneração há que ser fixada com 
base nos honorários sucumbenciais  
      

 Assim sendo,  
 
 RESOLVE 
 
 o TRIBUNAL  DE  CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de 

seu Colegiado, manifestar ao Consulente seu entendimento no sentido de que, embora haja 
existência de vínculo formal entre o contratado e o Município, a remuneração devida ao 
contratado resume-se aos encargos sucumbenciais. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 

  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 01 de Março de 

2006. 

, Presidente. 

, Relator. 

, Conselheiro. 

,Conselheiro. 

,Conselheiro. 

,Conselheiro. 

,Conselheiro.  

Fui presente: , Procurador Geral de Contas. 

 


