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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Possibilidade de contratação direta de consultoria e assessoria técnica por Câmara Municipal 

para análise de Plano Diretor 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, sobre a possibilidade de 

efetivar contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa de consultoria e assessoria 

técnica de notória especialização para auxiliar na análise do Plano Diretor municipal, o Plenário 

respondeu que: (a) considerando que tal atividade poderá ter natureza singular, com previsibilidade de 

ocorrer a cada dez anos, complexidade, abrangência e exigir tarefa multidisciplinar, bem como a 

necessidade de notória especialização para apreciá-lo, entende-se não haver óbice à contratação direta, 

desde que fique comprovada: (a.1) a especialização do profissional/empresa de assessoria, decorrente 

de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, que permitam inferir que o seu 

trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objetivo do contrato; e 

(a.2) o cumprimento do estipulado na legislação de enquadramento, qual seja, inciso II do art. 25 c/c 

art. 13, ambos da Lei nº 8.666/93; (b) que as atividades ligadas à assessoria para análise do Plano 

Diretor Municipal pelo Poder Legislativo poderão ter natureza singular se demonstrado, no respectivo 

processo de contratação, a complexidade, tecnicidade, abrangência e multidisciplinariedade que 

recomendem a necessidade de profissional ou de empresa com notória especialização, de acordo com 

os requisitos constantes nos supracitados artigos da Lei nº 8.666/93. Ainda, emitiu alerta aos 

jurisdicionados no sentido que: (c) para fins de contratação por inexigibilidade, com fundamento no 

inciso II do art. 25 da Lei de Licitações, deve ser observadas as hipóteses do art. 13, a singularidade do 

objeto da contratação, a exclusividade e a especialidade na prestação do serviço e a justificativa técnica e 

de preço; (d) antes de realizar a contratação mediante inexigibilidade, o ente municipal contratante deve 

proceder a uma análise mercadológica, com o fim de buscar possíveis outras empresas ou fundações 

aptas a prestar tal assessoria; (e) a contratação direta deve ser precedida de estudos e análises 

preliminares, integrantes da fase interna da contratação, de modo a delimitar adequadamente o objeto e 

justificar detidamente a escolha do contratado, notadamente nas situações em que for constatada 

pluralidade de profissionais ou empresas aptas à execução; (f) a responsabilidade por tal contratação é 

exclusiva do gestor, não podendo o TCMGO adentrar no mérito administrativo, tendo em vista que a 

resposta à presente Consulta é em tese e direcionada a todos os municípios goianos obrigados a 

elaborar o Plano Diretor, nos termos do §1º do art. 182 da CF/88.  Por fim, revogou a RC nº 10/2006. 

A resposta foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00025/19. Processo nº 12998/19, 

Relator Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 6.11.19). 

 

 

Fixação de subsídios para agentes políticos no ano imediatamente anterior ao das eleições 

municipais - Possibilidade 
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Em Consulta, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis indagou sobre a possibilidade de fixação 

de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais no ano imediatamente 

anterior ao da realização das eleições municipais. De acordo com o inciso IV do art. 29 da CF/88 a 

fixação destes subsídios compete à Lei Orgânica do Munícipio. Na análise do dispositivo citado, a 

Unidade Técnica – SAP – ressaltou que “(...) a exigência de se observar o princípio da anterioridade não 

aparece efetivamente imposta para a fixação ou alteração dos subsídios dos agentes políticos do Poder 

Executivo. Corrobora esse entendimento o Acórdão n. 02176/13, proferido pelo Pleno do TCMGO 

nos autos 24321/12”. O Plenário pontuou que, embora o texto constitucional dispense a observação 

do princípio da anterioridade para a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, é 

recomendável que a fixação dos subsídios ocorra até 30 dias antes das eleições municipais, nos termos 

da INTC nº 04/12. O entendimento da relatoria foi convergente com o da Secretária de Atos de 

Pessoal e com o MPC, no sentindo de que não há empecilho à fixação de subsídios nesse contexto. O 

voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00026/19. Processo nº 11534/19, Rel. Cons. 

Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 8.11.19). 

 

 

Concessão de uso de bem público: modalidade de licitação e autorização legislativa 

  

O TCMGO respondeu Consulta realizada pelo Chefe do Poder Executivo de Cachoeira de Goiás, nos 

seguintes termos: (a) o município pode utilizar da modalidade licitatória carta convite para promover 

concessão de uso de terrenos públicos a particulares?; (b) qual a ordem cronológica da autorização 

legislativa e da avaliação? prévia ao ‘contrato’ ou ao procedimento licitatório de concessão?; (c) a 

autorização legislativa pode ser genérica ou deve ser específica?, e (d) a concessão de uso pode ser 

utilizada apenas para terrenos edificados ou também para não edificados? O Relator, antes de 

responder os questionamentos, destacou que a concessão de uso é o gênero do qual decorrem duas 

espécies: concessão de direito real de uso e concessão de direito de uso (concessão administrativa de 

uso). Diante do exposto, respondeu que: (a.1) para a concessão de direito real de uso de bem público é 

necessária a realização de licitação na modalidade concorrência, nos termos do §3º do art. 23 da Lei nº 

8.666/93, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada, elencadas no art. 17; (a.2) para a concessão 

de direito real de uso para fins de moradia, desde que preenchidos os requisitos da Medida Provisória 

nº 2.220/01, não é necessária a realização de prévio processo licitatório; (a.3) o pregão, 

preferencialmente na forma eletrônica, é em regra a modalidade adequada para a concessão de direito 

de uso (administrativa de uso) de bem público, em vista dos princípios constitucionais da eficiência e da 

publicidade, e os legais, da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa; (b) a 

autorização legislativa e a avaliação devem preceder a deflagração do certame licitatório (concorrência 

ou pregão); (c) na ausência de lei municipal que exija autorização legal específica é possível admitir 

autorização legal genérica, que deverá individualizar os imóveis ou as áreas a serem concedidas a 

particulares, além de estabelecer o respectivo título jurídico a ser utilizado; e (d) a concessão de uso 

privativo de imóvel público pode abarcar terrenos edificados ou não edificados. O parecer foi aprovado 
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por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00027/19. Processo nº 00753/19, Rel. Cons. Subst. Vasco 

Cícero Azevedo Jambo, 20.11.19). 

 

Possibilidade de permutar área pública com imóvel particular, construído ou não, desde que 

observadas as condições legais. 

 

O Prefeito de Abadia de Goiás formulou consulta a este Tribunal a respeito da possibilidade de 

permuta de área pública com área particular para funcionamento de unidade escolar. O Relator 

destacou que aos Municípios foi reservada a competência legislativa suplementar, de forma que o poder 

público municipal pode dispor sobre a gestão e destinação de seus bens, desde que obedeça às regras 

gerais. Considerou os argumentos trazidos pela Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) e Ministério 

Público de Contas (MPC), no que diz respeito à alínea “c” do inc. I do art. 17 da Lei nº 8.666/93, cujo 

teor admite a possibilidade de que a Administração faça permutas, desde que cumpridas as seguintes 

condições: a) presença do interesse público devidamente justificado; b) avaliação prévia; c) autorização 

legislativa local para disposição do bem. Corroborou com a posição Ministerial admitindo a permuta de 

bens imóveis somente por meio de autorização legislativa local, em observância à cautelar concedida na 

ADI 927 MC/RS do STF. Acolheu a recomendação do MPC no que tange à realização de processo 

administrativo pela Prefeitura em que fiquem demonstrados as razões de escolha do imóvel permutado 

e os preços praticados pelo mercado, considerando tal procedimento como uma boa prática 

administrativa, que atende aos princípios da transparência, impessoalidade, moralidade, economicidade 

e publicidade. O parecer foi aprovado por unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00028/19. Processo nº 

09851/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 27.11.19). 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Medida Cautelar – Suspensão de concorrência Pública – Serviços de limpeza urbana – 

Exigências indevidas no edital. 

 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng) ofereceu representação 

com Pedido de Medida Cautelar, noticiando a existência de irregularidades na Concorrência Pública nº 

003/2019 do município de Niquelândia, cujo objeto é a contratação de empresa para executar serviços 

de limpeza urbana. O Relator concedeu a medida pleiteada, determinando a suspensão de todos os atos 

concernentes ao procedimento, na fase em que se encontra, e a adequação do edital para sanar as 

seguintes irregularidades: (a) não exigir de maneira cumulativa a necessidade de comprovação de 

garantia de proposta e de capital social mínimo, sendo que o mais ponderado e condizente com a atual 

jurisprudência é facultar aos licitantes escolher uma dentre as três estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 

(capital social ou patrimônio líquido ou garantia de proposta); (b) caso se opte por comprovação de 

capital social e/ou patrimônio líquido, estabelecer no máximo 10% do valor estimado para a 

contratação, a ser dividido de acordo com os lotes do certame; (c) caso opte pela garantia da proposta, 

estabelecer no máximo 1% do valor estimado para a contratação e facultar aos licitantes a possibilidade 
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de apresentá-la até o momento da sessão de recebimento da documentação de habilitação; (d) não 

estabelecer comprovação de quantitativo mínimo para capacidade técnico-profissional; (e) definir em 

edital o regime de empreitada da execução dos serviços: por preço global ou por preço unitário; (f) 

cadastrar o atual edital e seu eventual substituto no sistema COLARE do TCMGO, em cumprimento 

ao art. 3º da INTC nº 12/18; (g) não exigir de seus responsáveis técnicos a quitação no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no 

momento da habilitação do certame; (h) acrescentar como opção, para fins de habilitação, que as 

empresas licitantes e seus responsáveis técnicos possam ser registrados no CAU, além da possibilidade 

já prevista de registro no CREA; (i) não exigir profissional específico como requisito de habilitação 

técnica das empresas licitantes; (j) possibilitar que os atestados de qualificação técnica dos profissionais 

possam ser registrados no CAU; (k) facultar a opção de comprovação de vínculo do profissional com as 

empresas licitantes mediante a apresentação de declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. O Tribunal Pleno, ante à 

demonstração da plausibilidade jurídica do pedido e de que o perigo da demora poderia resultar em 

lesão grave e de difícil reparação ao erário, por unanimidade, acompanhou o voto do Relator (Acórdão 

nº 08228/19. Processo nº 13984/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 6.11.19). 

 

Exigência indevida de Alvará de Funcionamento de empresa licitante no ato de assinatura do 

contrato 

 

Em Denúncia oferecida por empresa licitante foi relatada a existência de exigência ilegal e abusiva em 

edital de Pregão Eletrônico do Município de Goiânia, relativa à obrigatoriedade de apresentação de 

Alvará de Localização e Funcionamento para assinatura do contrato. O Relator, concordando com o 

entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas, considerou 

que, de fato, a exigência editalícia é ilegal, não estando o documento previsto no art. 30 da Lei nº 

8.666/93, que trata da qualificação técnica dos licitantes. Contudo, foi observado que a Administração 

Municipal afastou a exigência e que a empresa denunciante não impugnou o edital, tendo sagrado como 

vencedora do certame. Apesar de desarrazoada, não há indícios de que a exigência tenha causado 

prejuízos ao município ou à empresa. O Relator, amparado em tais colocações, concluiu pela revogação 

da cautelar inicialmente concedida, de modo a autorizar a continuação do processo de contratação da 

empresa vencedora da licitação. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 08395/19. 

Processo nº 15489/19, Rel. Cons. Valcênor Braz, 31.10.19). 

 

Irregularidades na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de 

reordenação luminotécnica de sistema de iluminação pública 

 

Em Denúncia apresentada à Ouvidoria deste Tribunal foram apontadas possíveis irregularidades no 

Pregão Presencial nº 001/2018 de Campinaçu, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de serviços de reordenação luminotécnica do sistema de iluminação pública das ruas e 

avenidas e dos edifícios públicos do município. O certame culminou na celebração do Contrato nº 
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010/2018. Entre as irregularidades suscitadas, merece destaque: (a) o condicionamento do início dos 

pagamentos à comprovação de redução do consumo de energia elétrica; (b) o prazo de vigência 

contratual de 60 meses, em tese incompatível com a execução dos serviços contratados; (c) obrigação 

de a Contratante fornecer energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos, e responsabilizar-se 

integralmente pelo custo da energia consumida e pela guarda, segurança e conservação dos 

equipamentos, acessórios, peças e demais materiais que forem retirados do parque de iluminação do 

município; (d) possibilidade de fornecimento de outros materiais a serem pagos pelo município (termo 

de referência 4.2.1). No que tange à irregularidade apontada no item (a), o Relator considerou 

procedente a denúncia, com base no art. 10 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que no regime por 

preço global os pagamentos deveriam ser proporcionais à execução dos serviços. Pontuou que o 

critério de medição da parcela deveria se basear no custo dos equipamentos e serviços executados e não 

na redução do consumo de energia. Afirmou que a irregularidade diz respeito à ausência de orçamento 

detalhado contendo composição de custos. Julgou procedente o fato denunciado no item (b), por 

afronta à alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93, que estipula o prazo máximo de 30 

dias para pagamento após o adimplemento de cada parcela (execução dos serviços). Em relação ao item 

(c) considerou improcedente a denúncia, por ser de responsabilidade do município a guarda dos 

equipamentos substituídos. Igualmente, considerou improcedente a questão exposta no item (d), uma 

vez que os §§ 1º e 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 possibilita a realização de aditivo contratual para 

serviços de menor relevância que porventura sejam necessários. Por fim, explicitou que o termo de 

referência/projeto básico do edital do Pregão Presencial nº 001/18 não cumpriu os preceitos do inciso 

IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93, além de conter cláusulas restritivas nos itens 6.5.2 e 6.5.3 (exigência 

de laudos de ensaios para fins de qualificação técnica), porém as despesas advindas do Contrato nº 

010/2018 não causaram prejuízo ao erário.  O voto do relator foi aprovado por unanimidade (Acórdão 

n° 08373/19. Processo n° 14836/18, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 13.11.19). 

 

Conversão de processo em tomadas de Contas Especial – Contrato de escopo – irregularidades 

– prorrogação de prazo e acréscimo de valor 

 

O Tribunal Pleno, por unanimidade, acordou pela conversão em Tomada de Contas Especial de 

processo que analisou o Contrato nº 052/12 e aditivos, de Aparecida de Goiânia, em virtude de 

irregularidades causadoras de dano ao erário. Ao verificar a contratação de empresa de consultoria para 

dar suporte ao gerenciamento de programa de reestruturação urbana, entendeu pela ilegalidade dos 

aditivos de prorrogação de prazo e acréscimo de valor. O Relator afirmou que o contrato é do tipo 

escopo, ou seja, a Administração licita a obtenção de um bem determinado e o escopo do contrato 

estará consumado quando realizada a entrega. Ressaltou que o acréscimo de valores e a prorrogação do 

prazo para execução somente é permitido quando houver o enquadramento em uma das hipóteses 

elencadas ao §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, o que não ocorreu no caso. Pontuou que, quando da 

data de assinatura, já se tinha a informação de que o programa de reestruturação realizado pela 

Prefeitura terminaria em data posterior à da consultoria contratada, sendo possível apenas a realização 

de aditivo de prazo, para entrega total do objeto, sendo vedado acréscimo de valor. Destacou que a 
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responsabilidade dos jurisdicionados em atividade que gera dano ao erário é subjetiva, bastando 

simplesmente a configuração de culpa strictu sensu, sendo desnecessária a caracterização de conduta 

dolosa ou má fé do gestor para que este seja responsabilizado por prejuízo ao erário decorrente de ato 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico (Acórdão n° 08661/19. Processo n° 09817/16, Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 27.11.19) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF – TCU: decadência e suspensão de pagamento de contratos 

 

Em conclusão de julgamento, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental interposto de 

decisão que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas 

da União (TCU) (Informativos 922 e 943). Na espécie, o relator do processo no TCU concedeu medida 

cautelar para determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao 

BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) a 

suspensão temporária dos pagamentos dos contratos de confissão de dívida celebrados com a 

Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) até a deliberação definitiva sobre a 

questão. A Fapes (impetrante) sustentava ser inviável, em face do art. 54 da Lei 9.784/1999, a pretensão 

de invalidar contratos de confissão de dívida firmados em 2002 e 2004, por meio de processo 

administrativo iniciado em 23.11.2016. Ademais, alegava que o TCU não tem a prerrogativa de, 

diretamente, sustar ou anular contratos. Apontava ofensa ao art. 71, IX, X e § 1º, da Constituição 

Federal (CF); ao art. 45, § 2º, da Lei 8.443/1992 e ao art. 54 da Lei 9.784/1999. Inicialmente, o 

Colegiado afastou a decadência administrativa, haja vista a inaplicabilidade do prazo decadencial 

quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, para regular a atuação da autoridade impetrada em 

processo de tomada de contas, regido pela Lei 8.443/1992, que consubstancia norma especial. No 

ponto, citou precedentes do STF: MS 25.641; MS 33.414 AgR; MS 26.297 AgR. Aduziu que o ato 

impugnado no mandado de segurança foi proferido em representação que pode ser convertida em 

tomada de contas especial, circunstância a conjurar, por si só, a pretendida aplicação linear do disposto 

no art. 54 da Lei 9.784/1999. Ressaltou que, ao contrário do que sustenta a Fapes, a tese chancelada 

pelo STF nos precedentes mencionados não foi meramente a da ausência de “decadência 

intercorrente”, mas a de que o prazo decadencial para anulação de atos de que decorram efeitos 

favoráveis aos administrados, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica aos processos de 

tomada de contas. A compreensão de que o prazo decadencial quinquenal é impróprio para regular a 

atuação da Corte de Contas em processo que pode resultar na apuração de prejuízo ao erário e na 

correlata imputação de débito aos responsáveis é consentânea com o entendimento firmado pelo STF 

no julgamento do RE 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), em que assentada a seguinte tese: “São 

imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei 

de Improbidade Administrativa”. Frisou, ainda, que o estágio primitivo das apurações conduzidas pela 

autoridade impetrada não autoriza descartar a configuração de flagrante inconstitucionalidade nos 
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contratos de confissão de dívida, a qual, se demonstrada, poderá afastar o prazo decadencial da Lei 

9.784/1999. O TCU poderá se pronunciar sobre a compatibilidade dos contratos de confissão de dívida 

com o previsto no art. 202, § 3º, da CF somente após a fixação de todos os parâmetros de índole fática 

— a análise da efetiva existência dos débitos reconhecidos pelos patrocinadores da Fapes (BNDES, 

BNDESPAR e Finame) e, em caso positivo, da data dos respectivos fatos geradores, bem como da 

natureza das contribuições vertidas em decorrência dos contratos de confissão de dívida, o que não 

pode ser feito em mandado de segurança. Asseverou que não há de se falar em “inconstitucionalidade 

flagrante presumida” e registrou o aceno da autoridade impetrada no sentido de que mesmo a 

demarcação das datas dos fatos geradores das dívidas em período anterior à EC 20/1998 não é 

suficiente, por si, para elidir a regra da paridade contributiva. Isso porque, na espécie, os contratos de 

confissão de dívida somente foram celebrados após o prazo previsto nos arts. 5º e 6º da referida 

emenda. Além disso, mesmo que se admitisse a submissão do TCU aos ditames do art. 54 da Lei 

9.784/1999, a etapa embrionária das apurações empreendidas não autorizaria juízo antecipado sobre a 

configuração da decadência, ante a possível identificação de má-fé ou de medida impugnativa apta a 

impedir o decurso do prazo decadencial (Lei 9.784/1999, art. 54, caput, parte final, e § 2º, 

respectivamente). A Turma esclareceu não se estar a presumir a má-fé. Na decisão agravada, consta 

apenas que a má-fé, ou a adoção de medida impugnativa apta a impedir o decurso do prazo 

decadencial, poderá ser evidenciada pelo TCU quando do julgamento definitivo da representação. Isso 

também impede o enquadramento linear do ato como eivado de ilegalidade ou abuso de poder com a 

liquidez e a certeza exigidas em sede mandamental. Não vislumbrou direito líquido e certo à incidência 

do prazo quinquenal, considerados os precedentes do STF que: (a) não admitem a submissão de 

processo de tomada de contas especial ao estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/1999; (b) afastam a 

aplicação desse dispositivo legal se evidenciada flagrante inconstitucionalidade; e (c) asseveram a 

possibilidade de apuração de má-fé e a de indicação de medida impugnativa ao longo do processo 

administrativo. Noutro passo, o Colegiado rejeitou a apontada ofensa ao art. 71, § 1º, da CF. Embora o 

TCU não possa, diretamente, sem prévia submissão da matéria ao Congresso Nacional, determinar a 

sustação ou a anulação de contrato, pode determinar às unidades fiscalizadas que adotem medidas 

voltadas à anulação de ajustes contratuais, com base no art. 71, IX, da CF. Ademais, as atribuições 

constitucionais conferidas ao TCU pressupõem a outorga de poder geral de cautela àquele órgão. 

Ambas as prerrogativas conduzem ao reconhecimento da legitimidade do ato impugnado e afastam a 

configuração de ilegalidade ou de abuso de poder. Se a autoridade impetrada pode vir a determinar que 

o BNDES, o BNDESPAR e a Finame anulem os contratos de confissão de dívida, atrelado a essa 

possível determinação está o poder geral de cautela de impor a suspensão dos repasses mensais 

decorrentes dessas avenças, como forma de assegurar o próprio resultado útil da futura manifestação da 

Corte de Contas. Por fim, a possibilidade de o TCU impor a indisponibilidade de bens contempla a 

prerrogativa de decretar a indisponibilidade de créditos devidos pelos aludidos patrocinadores, como 

decorrência do contrato de confissão de dívida. STF. 1ª Turma, 12.11.19. MS 35038 AgR/DF. Rel. 

Min. Rosa Weber, Informativo do STF nº 959. 
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TCERN – Reexame em contas anuais de gestão. Impossibilidade de reabertura do prazo. 

Preclusão. Ausência de cerceamento de defesa 

 

Em sede de julgamento de Reexame em contas anuais de gestão, definiu esta Corte o entendimento de 

que a juntada de petição para inclusão de novos documentos e alegações um dia antes da data fixada 

para o julgamento é fulminada de preclusão temporal, inclusive, sob pena de se perpetuar a instrução 

processual. Pedido da recorrente, após a publicação de Informação pelo corpo técnico acerca das 

razões recursais, pugnando pela reabertura de prazo para apresentar nova manifestação, é incabível, em 

razão da impossibilidade de novo exercício do contraditório após a análise dos órgãos técnicos a 

respeito da prova já apresentada em fase recursal, nos termos do art. 369, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Corte. Longe de caracterizar cerceamento de defesa, entendimento diverso 

incorreria na vedação de repetição de recurso, da mesma espécie, ou que almeje os mesmos fins, contra 

deliberação que apreciara o primeiro recurso interposto. Em seu voto, o Cons. Carlos Thompson 

esclareceu que a processualística aplicável ao processo de contas difere-se daquela prevista para o 

processo penal, na qual a defesa tem a prerrogativa de sempre se manifestar por último. O rito próprio 

aplicável aos processos nas Cortes de Contas, notadamente no processo ordinário de elaboração de 

parecer prévio ao julgamento de contas anuais de gestão, prevê, inicialmente, a produção da 

Informação Técnica, seguida da oportunidade para apresentar defesa, e depois o processo segue à 

manifestação do Ministério Público de Contas, para então ser levado a Plenário para julgamento. 

Quando da interposição do Pedido de Reexame, a processualística impõe que sejam os autos 

encaminhados ao corpo técnico para emitir opinião sobre o recurso, de forma que ato contínuo o 

relator profira juízo de valor, seja em relação aos argumentos trazidos pelo recorrente, seja em relação à 

manifestação técnica. (TCERN. Plenário, 10.9.19.Processo nº 6080/2013-TC, Acórdão nº 132/2019-

TC. Rel. Cons. Maria Adélia Sales, Informativo de Jurisprudência nº 05/2019). 
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