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RELATÓRIO DO MINISTRO RELATOR 

Adoto como relatório o parecer do representante do Ministério Público junto ao TCU, 
procurador Júlio Marcelo de Oliveira (fls. 501/521), a seguir transcrito: 

"Trata-se de prestação de contas do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de 
Goiás - Sesi/GO, relativa ao exercício de 2008. 

Após instrução inicial (fls. 165/9 e 173, v. p.), a Secex/GO promoveu as audiências dos 
responsáveis pelo Sesi/GO à época dos fatos, srs. Paulo Afonso Pereira, Diretor Regional, e 
Paulo Vargas, Superintendente Regional, a respeito de irregularidades apontadas no Relatório 
de Auditoria de Gestão da Controladoria Geral da União - CGU (fls. 108/57, v. p.), por meio dos 
Ofícios Secex/GO 134 e 135/2010 (fls. 174/7, v. p.). Promoveu, outrossim, diligência à 
entidade, para que apresentasse a relação discriminada por data dos repasses financeiros ao 
Instituto Euvaldo Lodi ocorridos durante o exercício de 2008, bem como a documentação 
necessária à comprovação da aplicação desses recursos (termos de convênio e aditivos, 
prestação de contas, extratos bancários, comprovantes das despesas realizadas, projetos 
desenvolvidos e respectivos planos de trabalho). 

Os gestores tomaram ciência dos aludidos ofícios e apresentaram razões de justificativa (fls. 
182/91, v. p., e 287, v. 1). A entidade, por sua vez, forneceu resposta à diligência que lhe foi 
encaminhada (fls. 192/286, v. p./1). 



 

 

Em nova instrução (fls. 288/91 e 295, v. 1), além de analisar as justificativas apresentadas, a 
unidade técnica, à vista das informações colhidas em diligência, houve por bem propor a 
citação solidária dos srs. Paulo Afonso Ferreira e Paulo Vargas e do Instituto Euvaldo Lodi de 
Goiás - IEL/GO, em razão da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
transferidos ao IEL/GO durante o exercício de 2008, bem como do sr. Jair Antônio Meneguelli, 
Presidente do Conselho Nacional do Sesi, em razão de corroborar norma que dava suporte às 
referidas transferências, para apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem, aos cofres 
do Sesi/GO, as seguintes quantias: 

 

 

 

 

Valor histórico 

(R$) Data de ocorrência 

R$ 24.555,64 30.01.2008 

R$ 17.543,65 31.01.2008 

R$ 18.402,57 29.02.2008 

R$ 24.600,02 03.03.2008 

R$ 17.088,67 31.03.2008 

R$ 25.321,50 01.04.2008 

R$ 43.091,66 30.04.2008 

R$ 43.574,55 02.06.2008 

R$ 18.878,06 30.06.2008 

R$ 28.256,52 01.07.2008 

R$ 18.032,31 31.07.2008 

R$ 19.394,62 29.08.2008 

R$ 29.407,83 10.09.2008 

R$ 18.303,77 30.09.2008 

R$ 31.721,60 16.10.2008 

R$ 18.754,62 31.10.2008 

R$ 30.167,49 03.11.2008 

R$ 19.829,79 28.11.2008 

R$ 30.795,29 19.12.2008 

R$ 62.779,20 30.12.2008 

 



 

 

As citações foram efetivadas mediante os Ofícios Secex/GO 587 a 590/2010 (fls. 297/308, v. 1). 
O sr. Jair Meneguelli (fls. 313/416, v. 1/2) e os srs. Paulo Afonso Ferreira, Paulo Vargas e Paulo 
Galeno Paranhos (este último, Superintendente do IEL/GO), conjuntamente (fls. 417/97, v. 2), 
apresentaram alegações de defesa. 

Em sua instrução final (fls. 498/500, v. 1), a unidade técnica propôs: 

"i - excluir da presente relação processual o Instituto Euvaldo Lodi e o sr. Jair Antônio 
Meneguelli; 

ii - julgar as contas dos srs. Paulo Afonso Ferreira e Paulo Vargas regulares com 
ressalva, dando-se-lhes quitação (art. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992); 

iii - alertar o Sesi/GO de que descumprimento de determinação prolatada por esta 
Corte, particularmente a que se consubstancia no item 9.3.6 do Acórdão 338/2007 - 
Primeira Câmara, poderá resultar no julgamento de irregularidade das contas, 
conforme dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 8.443/1992; 

iv - arquivar os presentes autos." 

 

II 

Seguem-se considerações sobre cada um dos itens questionados dos responsáveis em 
audiência. 

"a) reincidência no descumprimento de determinação desta Corte (Acórdão 
338/2007 - 1ª Câmara, item 9.3.6), por não estar sendo exigida a apresentação da 
documentação relativa à regularidade com a Seguridade Social nos casos de dispensa 
de licitação (art. 16, III, § 1º, da Lei 8.443/1992);" 

 

Responsáveis: Paulo Afonso Ferreira (Of. Secex/GO 134/2010) & Paulo Vargas (Of. Secex/GO 
135/2010; justificativas: fls. 182/91, v. p.; 287, v. 1): 

Entre as justificativas dos responsáveis, destacam-se as seguintes: 

desde a edição do Acórdão 338/2007, as aquisições e contratações do Sesi têm sido 
precedidas de certidões negativas para com a Seguridade Social, exceto quando os 
valores das transações se apresentam diminutos; referidas contratações são de 
pequena monta e agregar-lhes exigências burocráticas seria afrontar os princípios da 
eficiência e da proporcionalidade, como reconheceu o próprio TCU, no Acórdão 
2.616/2008 - Plenário, em que decidiu que não é exigida a comprovação de 
regularidade fiscal nas contratações por meio de dispensa de licitação fundamentada 
nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993; 

a obrigatoriedade de apresentação de documentação relativa à regularidade com a 
Seguridade Social, conforme disposto no art. 195, § 3º, da Constituição Federal, é 
dirigida à Administração Pública, que o Sesi, como serviço social autônomo, não 
integra; portanto, o Sesi a ela não se submete; 

o Sesi observa suas normas internas sobre esse tema, que não estabelecem a 
exigência da comprovação da regularidade fiscal nos casos de dispensa e 



 

 

inexigibilidade de licitação (cf. art. 11 do respectivo Regulamento de Licitações e 
Contratos - RLC); 

de acordo com o Acórdão 457/2005 - 2ª Câmara, o TCU tem posições conflitantes 
sobre a extensão da exigência da regularidade fiscal: no Acórdão 3.016/2003 - 1ª 
Câmara (TC-010.887/2002-6), afirmou-se ser necessário apresentar a documentação 
comprobatória também nos casos de dispensa e inexigibilidade; já no Acórdão 
1.287/2004 - Plenário (TC-007.342/1999-3), afirmou-se que tal necessidade só se 
impunha nos casos de licitação; 

a alteração do art. 12, parágrafo único, do RLC do Sesi e de outros serviços sociais 
autônomos, por meio do Ato ad Referendum 1/2006, cumpriu a determinação do 
Acórdão 457/2005 - 2ª Câmara, pois, ao não estender a exigência de regularidade 
fiscal aos casos de dispensa e inexigibilidade, apoiou-se no Acórdão 1.287/2004 - 
Plenário; 

a matéria está sendo apreciada no TC 004.645/2001-1, sob a relatoria do Min. 
Auditor André Luís de Carvalho, em que foi inclusive promovida a audiência de todas 
as entidades do Sistema "S"; diante disto, sugere-se seu sobrestamento, até que seja 
decidida e pacificada no âmbito do referido processo. 

 

Sobre a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal nas contratações 
realizadas pela entidade, o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, aprovado pelo Ato 
ad Referendum 1/2006, de 21.2.2006, assim dispõe: 

"Art. 11. (...) 

Parágrafo único. Nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade poderá ser exigida a 
comprovação de regularidade fiscal, que será obrigatória quando o valor da 
contratação for igual ou superior àqueles previstos nos incisos I, "c", e II, "c", do 
artigo 6º deste Regulamento. 

Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto no parágrafo 
único, ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme se estabelecer no 
instrumento convocatório, documentação relativa a: 

(...) 

IV - regularidade fiscal: 

(...) 

c) prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do 
domicílio ou sede do licitante, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Parágrafo único. A documentação a que se refere o inciso IV deverá ser exigida, 
exceto nos casos de concurso, leilão e concorrência para alienação de bens." 

"Art. 6º. São limites para as dispensas e para as modalidades de licitação: 



 

 

I - para obras e serviços de engenharia: (...) c) - concorrência - acima de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais). 

II - para compras e demais serviços: (...) c) - concorrência - acima de R$ 225.000,00 
(duzentos e vinte e cinco mil reais)." 

 

Tomado isoladamente, o art. 12 poderia dar a entender que a apresentação de documentação 
relativa à regularidade fiscal é obrigatória também nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, 
já que não as excepciona, mas somente os casos de concurso, leilão e concorrência para 
alienação de bens. No entanto, o art. 11 deixa claro que, naquelas hipóteses, a comprovação 
da regularidade fiscal só é exigida quando o valor da contratação for superior aos da 
modalidade de concorrência, definidos no art. 6º. 

Ao deixar de exigir a referida documentação, portanto, o Sesi/GO realmente está dando 
cumprimento a seu regulamento interno. Ocorre que, por meio do Acórdão 338/2007- 1ª 
Câmara, proferido no julgamento das contas do exercício de 2004 da entidade, esta Corte de 
Contas lhe determinara que: 

"9.3.6. estenda a exigência de apresentação da documentação relativa à regularidade 
com a Seguridade Social a todas as modalidades de licitação, inclusive em situações 
de contratação direta mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos 
do art. 195, § 3º, da Constituição Federal, da Decisão 705/1994 - TCU - Plenário e da 
Decisão 10/2002 - TCU - 1ª Câmara;" 

 

Ora, alertada por esta Corte a dar cumprimento ao art. 195 da Constituição Federal, a entidade 
não pode esquivar-se de fazê-lo a pretexto de observar norma de hierarquia 
incomparavelmente inferior, como seu regulamento de licitações. A competência desta Corte 
sobre a matéria, lembre-se, também é de estirpe constitucional, derivada do art. 70 da Lei 
Magna. 

Não existe a alegada discordância jurisprudencial nesta Corte, entre os Acórdãos 3.016/2003 - 
1ª Câmara e 1.287/2004 - Plenário. É fato que, enquanto o primeiro determinara que "a 
apresentação da documentação relativa à regularidade com a Seguridade Social seja exigida 
em todas as modalidades de licitação para contratação de obras, serviços ou fornecimento de 
bens, assim como em situações de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação", o 
segundo limitara-se a exigir a "comprovação de regularidade fiscal nas licitações efetuadas 
pela entidade", tratando, ainda, de excetuar os "casos de concurso, leilão e concorrência para 
alienação de bens". 

Porém, segundo esclarece, com precisão, o Acórdão 2.097/2010 - 2ª Câmara, da relatoria do 
eminente Ministro Benjamin Zymler (com grifos acrescidos): 

"11. Esta Corte de Contas já se manifestou em diversas ocasiões sobre o tema, 
deixando assente o entendimento no sentido de que a apresentação de 
documentação comprobatória da regularidade fiscal e de seguridade social é 
exigência obrigatória nas licitações públicas, alcançando, inclusive, os casos de 
contratação de obra, serviço ou fornecimento por meio de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, que se aplica, também, às entidades do Sistema "S". Vale 
destacar a Decisão 705/1994-Plenário e os Acórdãos 4.104/2009 - 1ª Câmara, 



 

 

3.941/2009 - 1ª Câmara, 3.141/2008 - 1ª Câmara, 3.624/2007 - 1ª Câmara, 457/2005 
- 2ª Câmara, 1.126/2003 - 1ª Câmara e 3.016/2003 - 1ª Câmara. 

12. Oportuno registrar que, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 457/2005 - 2ª 
Câmara, prolatado na Sessão de 29.3.2005, foi determinado aos Conselhos Nacionais 
doSescoop, Senac, Senai, Senat, Sesi e Sest, bem como aos Conselhos Deliberativos 
do Sebrae, Senar e da Apex-Brasil, que promovessem a devida alteração em seus 
respectivos Regulamentos de Licitações e Contratos, a fim de adequá-los ao princípio 
constitucional da igualdade, ínsito no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no 
que concerne à exigência da comprovação de regularidade fiscal nas licitações 
efetuadas pelas entidades, exceto nos casos de concurso, leilão e concorrência para 
alienação de bens [exatamente a mesma orientação preconizada pelo Acórdão 
1.287/2004]. 

13. Por esta decisão, vê-se que este Tribunal modificou seu entendimento, não 
exigindo mais a comprovação de regularidade fiscal para todas as hipóteses de 
licitação, pois excepcionou as seguintes modalidades: concurso, leilão e concorrência 
para alienação de bens. 

14. Todavia, este novo entendimento não desnatura a necessidade, que já havia sido 
fixada exempli gratia pelos Acórdãos acima citados, de que seja apresentada aos 
entes componentes do Sistema "S", nos casos de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação, a documentação referente à regularidade fiscal dos contratados 
diretamente." 

 

Isto é, exigir comprovação de regularidade fiscal nas licitações efetuadas pela entidade, como 
fez o Acórdão 1.287/2004, não significa, em absoluto, dispensar esta exigência nas hipóteses 
de dispensa e inexigibilidade. Não há nenhuma contradição, portanto, no fato de o Acórdão 
3.016/2003 - 1ª Câmara haver estendido a referida exigência a estas hipóteses. 

De outra parte, não pode a entidade pretender fundar seus procedimentos exclusivamente no 
Acórdão 1.287/2004 - Plenário, sem levar em conta o disposto em outros acórdãos, como o 
3.016/2003 - 1ª Câmara. 

A jurisprudência desta Corte também já demonstrou, à exaustão, a aplicabilidade do art. 195, § 
3º, da Constituição Federal aos serviços sociais autônomos. Segundo expresso no voto do 
Exm.º Ministro Relator do já citado Acórdão 2.097/2010 - Segunda Câmara: 

"5. A determinação que ora se busca impugnar decorre de preceito constitucional, ao 
qual estão adstritos todos os Serviços Sociais Autônomos. Segundo dispõe o § 3º do 
artigo 195 da Constituição Federal, "a pessoa jurídica em débito com o Sistema da 
Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder 
Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios". 

6. Como é cediço, os Serviços Sociais Autônomos, apesar de não integrarem a 
Administração Indireta, devem seguir os princípios constitucionais gerais relativos à 
Administração Pública, pois, embora as entidades do "Sistema S" sejam dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, são entes que prestam serviços de 
interesse público ou social, beneficiados com recursos oriundos de contribuições 
parafiscais pelos quais hão de prestar contas à sociedade. 



 

 

7. Desse modo, essas entidades devem se sujeitar aos princípios gerais da 
Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da moralidade e da igualdade. É 
frente a estes princípios que a exigência em questão deve ser sopesada. 

8. A exigência de comprovação, em todas as contratações, inclusive naquelas 
realizadas mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, de regularidade fiscal e 
de seguridade social do contratado visa tratar de maneira isonômica os interessados 
em fornecer bens e serviços para a Administração Pública. Considerando que os 
tributos compõem os preços a serem oferecidos, a empresa que deixa de pagá-los 
assume posição privilegiada perante aquelas que os recolhem em dia. Mesmo nas 
hipóteses de contratação direta, o gestor não está livre para contratar em quaisquer 
condições, uma vez que a escolha do fornecedor e o preço, que deverá refletir os 
valores praticados no mercado, deverão ser justificados. 

 
9. Ademais, a contratação, pelo Poder Público, de empresa em situação de 
irregularidade fiscal representa violação ao princípio da moralidade administrativa, 
pois haverá a concessão de benefício àquele que descumpre preceitos legais. Em 
última instância, haverá também o estímulo ao descumprimento das obrigações 
fiscais." 

 

No mesmo sentido, e em maior detalhe, pronunciou-se a Decisão 10/2002 - 1ª Câmara, 
referindo-se ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar, outra entidade do Sistema 
"S", de natureza jurídica idêntica à do Sesi: 

"11. No que se refere ao argumento da não aplicação do art. 195, § 3º, da CF/1988 
(subitem 7.1, retro), convém relembrar que no relatório que antecede a Decisão 
907/1997 - Plenário - Ata 53/1997, ficou assente que, em decorrência da natureza 
jurídica dos serviços sociais autônomos, esses órgãos não se sujeitam aos 
procedimentos estritos da Lei 8.666/1993, sendo imperativa a adoção de 
regulamentos próprios referentes a licitações e contratos, os quais deveriam ser 
elaborados com observância aos princípios constitucionais e aos gerais que regem a 
execução da despesa pública, haja vista que os recursos oriundos de contribuições 
parafiscais arrecadadas pelos órgãos integrantes do Sistema "S" constituem dinheiros 
públicos, logo, seu emprego é despesa pública, que se sujeita à fiscalização do 
controle externo. 

11.1. Dessa forma, os órgãos dos Sistema "S", e no presente caso, o Senar, na 
realização da despesa pública, por meio de licitações e contratos, deverá observar os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, os quais estão insculpidos no 
respectivo Regulamento de Licitações e Contratos (art. 2º, da Resolução 032, D.O.U. 
de 16.09.1998). 

11.2. Isso ocorre porque o Senar, como também os demais os órgãos integrantes do 
Sistema "S", são entidades paraestatais, dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, que arrecadam contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse 
público, sendo, em razão disso, equiparadas, lato sensu, à Administração Pública (no 



 

 

sentido de entidades e órgãos administrativos do Poder Público). Não é sem razão 
que, no Acórdão 170/1997 - Plenário - Ata 29/1997, foi transcrito trecho da palestra 
proferida na Reunião do Conselho Fiscal do Sebrae, Presidentes e Membros dos 
Conselhos Fiscais da Região Sul, em Santa Catarina (informativo União de 
27.05.1997), em que o Ministro Adhemar Paladini Ghisi, ao comentar sobre o Estado 
e os Serviços Sociais Autônomos, adotou a definição do administrativista Hely Lopes 
Meirelles, com as seguinte palavras: 

"Mais concretamente, Hely Lopes Meirelles afirmou ser a "administração pública", 
em sentido amplo, o conjunto de entidades estatais, autárquicas e paraestatais, ou 
seja, tanto a Administração centralizada como a descentralizada, atualmente 
denominadas direta e indireta." 

11.3. Nesse contexto, estende também ao Senar, entidade paraestatal, a disposição 
do art. 195, § 3º, da CF/1988, ou seja, estaria esse serviço social autônomo impedido 
de contratar pessoa jurídica em débito com o Sistema da Seguridade Social. Aliás, se 
assim não fosse, seria um contrassenso admitir a prática de que as pessoas jurídicas 
em débito com a Seguridade Social não podem contratar com o Poder Público, 
entendidos nessa expressão os órgãos da administração direta, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mas poderiam ser 
livremente contratadas pelos órgãos integrantes do Sistema "S" e receber como 
recompensa pelos serviços prestados dinheiros públicos. Nessa hipótese, as 
empresas, mesmo devendo à Seguridade Social, receberiam dinheiro público em 
forma de pagamento de seus serviços, o que seria, na verdade, incentivo à 
inadimplência com a seguridade. Em todas essas entidades e órgãos, a necessidade 
de verificar, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a cada pagamento 
efetivado pela administração contratante, a existência prévia da regularidade da 
contratada com o Sistema de Seguridade Social, recai num fundamento básico 
comum a todos eles, que é a gestão e emprego de dinheiros públicos. 

11.4. Ante a premente necessidade de se coibirem as inadimplências junto à 
Seguridade Social, tem-se no interesse das pessoas jurídicas em contratar com o 
Poder Público um eficaz meio de controle, por parte da própria Administração 
Pública, que só poderá contratar com as empresas que comprovarem adimplência 
junto à Seguridade Social. Efetivamente, a Administração Pública, inclusive as 
entidades paraestatais, não pode deixar de cumprir essa função, de certa forma, 
fiscalizatória da regularidade das pessoas jurídicas junto à Seguridade Social, em 
contribuição ao alcance dos objetivos públicos referentes à Seguridade Social. 
Portanto, aplicam-se também ao Senar as disposições do art. 195, § 3º, da CF/1988. 

12. Além disso, há que se respeitar o princípio da igualdade, incluso tanto na 
CF/1988, art. 37, inciso XXI, como também no próprio Regulamento de Licitações e 
Contratos do Senar, em seu art. 2º. Se dos licitantes dos demais órgãos e das demais 
entidades do Poder Público é exigida a apresentação da documentação relativa à 
regularidade fiscal, nos casos de contratação de obra, serviço ou fornecimento com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como na modalidade de convite, 
também, da mesma forma, deverá ser exigida a mencionada documentação dos 
licitantes do Senar, assegurando assim igualdade de condições entre todos os 



 

 

concorrentes que almejam contratar com a Administração Pública (no sentido 
amplo)." 

 

É fato que o Acórdão 2.616/2008 - Plenário, proferido, em sede de pedido de reexame, no 
âmbito do TC 004.138/2004-4, que tratava de denúncia envolvendo a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), destoa da jurisprudência dominante neste Tribunal, ao 
excepcionar da exigência de comprovação da regularidade fiscal as hipóteses de dispensa de 
licitação dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993, baseadas no baixo valor da contratação. 

O fato de o referido acórdão tratar de empresa pública e não de serviço social autônomo não 
introduz diferença específica relevante que permita desconsiderá-lo como parâmetro neste 
processo. Porém, trata-se de deliberação isolada, contra a qual podem-se citar inúmeras 
outras, que não abrem a exceção mencionada. Assim, têm-se, entre outros: as Decisões 
705/1994 - Plenário e 10/2002 - 1ª Câmara; os Acórdãos 1.287/2004 - Plenário; 3.016/2003 - 
1ª Câmara; 457/2005 - 2ª Câmara; 2.970/2006 - 1ª Câmara, confirmado pelo 3.624/2007 - 1ª 
Câmara; 338/2007 - 1ª Câmara; 1.646/2007 - 1ª Câmara, confirmado pelo 3.141/2008 - 1ª 
Câmara; 3.308/2007 - 2ª Câmara; 308/2008 - 1ª Câmara, confirmado pelo 3.941/2009 - 1ª 
Câmara; 332/2008 - 1ª Câmara, confirmado pelo 2.105/2009 - 1ª Câmara; 1.950/2008 - 1ª 
Câmara, confirmado pelo 4.104/2009 - 1ª Câmara; 1.979/2008 - 1ª Câmara, confirmado pelo 
3.138/2010 - 1ª Câmara; 3.551/2008 - 1ª Câmara; 38/2008 - 2ª Câmara; 2.550/2008 - 2ª 
Câmara, confirmado pelo 3.911/2009 - 2ª Câmara; 3.856/2009 - 1ª Câmara; 5.457/2009 - 1ª 
Câmara, confirmado pelo 2.284/2010 - 1ª Câmara; 1.724/2009 - 2ª Câmara; 943/2010 - 
Plenário; 3.146/2010 - 1ª Câmara; e 2.097/2010 - 2ª Câmara. Todas estas deliberações são 
relativas a entidades do chamado Sistema "S". 

Há ainda alguns julgados, francamente minoritários, que dispensam a exigência de 
comprovação de regularidade fiscal nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
até o limite da concorrência, considerando adequada a redação atual dos regulamentos de 
licitações e contratos das entidades do Sistema "S". Podem ser citados, entre outros, os 
Acórdãos 1.981/2004; 2.650/2007; 3.782/2007 e 1.172/2011; todos da 1ª Câmara. 

Convém, neste momento, trazer a lume o disposto no § 1º do art. 32 da Lei de Licitações, 
verbis: 

"Art. 32. (...) 

§ 1º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, 
no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para 
pronta entrega e leilão." 

 

 

No art. 29, está prevista, justamente, a documentação relativa à comprovação da regularidade 
fiscal. 

Marçal Justen Filho, ao comentar esse dispositivo, declara que o elenco de situações em que 
se dispensará a documentação de habilitação do licitante não é exaustivo: 

"Alterando entendimento anterior, reputa-se que a previsão do § 1º do artigo 32 não 
é exaustiva. A dispensa de apresentação dos documentos será admissível não apenas 



 

 

quando o montante quantitativo da contratação for reduzido ou quando a natureza 
do contrato não exigir maiores indagações sobre a situação subjetiva do interessado. 
Também se admitirá que o ato convocatório deixe de exigir a comprovação de outras 
exigências facultadas em lei se tal for desnecessário para assegurar a execução 
satisfatória da futura contratação." 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
Editora Dialética. 11.ª Edição. Pág. 353.) 

 

O autor acrescenta, a seguir: 

"No caso do convite, o valor a ser contratado é diminuto. Supõe-se, por isso, que a 
prestação a ser executada será tão simples que dispensará maiores exigências de 
capacitação técnica, qualificação econômico-financeira, etc. E o custo do 
desenvolvimento da fase de habilitação não seria justificável pelo valor da 
contratação." 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Idem. Ibidem) 

 

Ora, se é justificável a dispensa de comprovação de regularidade fiscal nos casos de convite, 
em razão do diminuto valor do contrato, como postula o ilustre autor, pode-se pensar que o 
será, com ainda mais razão, nas hipóteses de contratação direta baseadas nos incisos I e II do 
artigo 24 da Lei de Licitações, em que os valores dos contratos podem atingir, no máximo, 10% 
do maior valor previsto para a modalidade convite (ou 20%, nas hipóteses do parágrafo único). 

No entanto, como demonstra a farta jurisprudência citada, o entendimento maciçamente 
predominante na jurisprudência desta Corte é o de que, mesmo na modalidade de convite, 
deve-se exigir a comprovação da regularidade fiscal. A doutrina do eminente autor não 
encontra, portanto, arrimo na grande maioria dos julgados deste Tribunal, de modo que não 
pode ser utilizada como base para isentar a apresentação de comprovação de regularidade 
fiscal nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Ao ver do Ministério Público, tal exigência, 
no contexto atual, não é tão gravosa que venha realmente a interferir com o bom 
funcionamento da Administração e sua observância contribui para prestigiar aqueles que 
cumprem com lisura e honestidade suas obrigações para com o erário, bem como para 
preservar o equilíbrio financeiro deste. 

Os responsáveis solicitam o sobrestamento desta matéria, até que seja apreciada no TC 
004.645/2001-1, sob a relatoria do Min. Substituto André Luís de Carvalho (fl. 287, v. 1). A 
unidade técnica não se pronunciou sobre este pedido. O Ministério Público observa que se 
trata de processo de "representação formulada pela 5ª Secretaria de Controle Externo deste 
Tribunal, acerca da análise dos regulamentos de licitações e contratos dos serviços sociais 
autônomos, realizada com a finalidade de observar a conformidade destes com o princípio da 
igualdade, em relação à exigência da regularidade fiscal nas licitações efetuadas pelas 
entidades integrantes do Sistema "S"". O processo já foi apreciado duas vezes, por meio dos 
Acórdãos 457/2005 e 1.794/2008, ambos da 2ª Câmara. No primeiro julgado, deliberou-se 
(com grifos acrescidos): 

"9.2. determinar aos Conselhos Nacionais do Sescoop, Senac, Senai, Senat, Sesi e 
Sest, bem como aos Conselhos Deliberativos do Sebrae, Senar e da Apex-Brasil, que: 



 

 

9.2.1. promovam a devida alteração em seus respectivos Regulamentos de Licitações 
e Contratos, a fim de adequá-los ao princípio constitucional da igualdade, ínsito no 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no que concerne à exigência da 
comprovação de regularidade fiscal nas licitações efetuadas pelas entidades, exceto 
nos casos de concurso, leilão e concorrência para alienação de bens; 

(...) 

9.4. arquivar o presente processo." 

 

No segundo, que foi proferido na Relação 27/2008 - Gab. do Auditor André Luís de Carvalho 
(com grifos acrescidos): 

"(...) arquivar os presentes autos, tendo em vista o cumprimento da determinação 
constante do Acórdão 475[457]/2005 - 2ª Câmara, pelo Sescoop, Senac, Senai, Senat, 
Sesi, Sest, Sebrae, Senar e Sesc, consistente na alteração do parágrafo único do artigo 
12 do Regulamento de Licitações e Contratos destas entidades, que passou a conter 
a seguinte redação: "A documentação a que se refere o inciso IV deverá ser exigida, 
exceto nos casos de concurso, leilão e concorrência para alienação de bens", e fazer 
as determinações propostas, nos termos da proposta da unidade técnica: 

(...) 

 

Determinações: 

2.1. à Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil) e à Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) que promovam, nos seus Regulamentos de Licitações e 
Contratos, as alterações determinadas pelo Acórdão 475[457]/2005 - TCU - 2ª Câmara, bem 
como incluam dispositivo que estabeleça que, nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, 
poderá ser exigida a comprovação de regularidade fiscal, que será obrigatória quando o valor 
da contratação for igual ou superior àqueles previstos nos incisos I, alínea "c", e II, alínea "c", 
dos respectivos regulamentos. 

(...) 

Observa-se que não há menção alguma a que essa segunda deliberação tenha sido motivada 
pela interposição de recurso. Observa-se, outrossim, com as vênias de estilo, que a segunda 
deliberação seguiu rumo contrário ao da primeira e também ao da jurisprudência 
predominante neste Tribunal, como demonstrado acima. 

Embora ambas as deliberações citadas tenham determinado o arquivamento do processo, este 
continua realmente em tramitação, como apontado pelos responsáveis, e em vias de receber 
nova deliberação. 

Apesar da flagrante predominância da jurisprudência em favor da exigência incondicional da 
comprovação da regularidade fiscal nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
independentemente do valor, e da necessidade de adaptação dos regulamentos dos serviços 
sociais autônomos a esta exigência, é forçoso reconhecer que viceja certa divergência 
jurisprudencial a este respeito no Tribunal. Além de se aventar a possibilidade de excepcionar 
esta exigência nos casos de dispensa justificada pelo baixo valor da contratação (incisos I e II 
do art. 24 da Lei de Licitações), há também o entendimento de que pode ser excepcionada nas 



 

 

dispensas e inexigibilidades de licitação de valor inferior ao mínimo que torna exigível a 
modalidade de concorrência, como atualmente previsto no RLC do Sesi, por exemplo. 

O TC 004.645/2001-1, citado pelos recorrentes, não parece, com a máxima vênia, constituir-se 
em bom marco para a resolução da questão, devido à divergência das deliberações nele 
adotadas. Além disto, qualquer que seja a deliberação final adotada no âmbito daquele 
processo, não haverá certeza alguma de que seja observada pelas demais instâncias desta 
Corte. 

O caso parece perfeitamente talhado, pois, para a aplicação do instituto do incidente de 
uniformização de jurisprudência, previsto nos seguintes dispositivos do Regimento Interno do 
TCU (com grifos acrescidos): 

"Art. 91. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações 
anteriores do Tribunal, poderá o colegiado, por sugestão de ministro, auditor ou 
representante do Ministério Público, decidir pela apreciação preliminar da 
controvérsia, em anexo aos autos principais, retirando a matéria de pauta. 

§ 1º Se reconhecer a existência da divergência, o relator solicitará a audiência do 
Ministério Público, submetendo em seguida a questão à deliberação do Plenário até 
a segunda sessão subsequente. 

§ 2º Dirimida a divergência jurisprudencial, a apreciação do processo quanto ao 
mérito terá prosseguimento na mesma sessão do Plenário, ressalvados os casos do 
inciso VII do art. 17. 

(...) 

§ 4º Não sendo reconhecida pelo relator a existência de divergência, levará seus 
fundamentos ao Plenário que, ao acolhê-los, prosseguirá na apreciação do mérito do 
processo, se matéria de sua competência, ou encaminhá-lo-á à câmara originária. 

§ 5º Se o Plenário, dissentindo do relator, entender pela existência de divergência, 
prosseguirá na forma dos §§ 1º, 2º e 3º, passando a funcionar como revisor para o 
incidente o ministro que primeiro proferir o voto dissidente." 

 

O Ministério Público entende plenamente demonstrada a presença dos requisitos exigidos no 
caput do artigo reproduzido. Entende, outrossim, que a devolução da matéria ao Plenário a 
colocará sob o descortino da instância mais adequada para pacificá-la e expedir orientação 
segura e definitiva aos jurisdicionados que dependem de sua definição. Propõe, portanto, a 
instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos constantes da 
proposta formulada ao final deste parecer. Como esta proposta tem origem no próprio 
Ministério Público, este órgão entende desnecessária, por motivo de preclusão lógica, a 
audiência prescrita no § 1º do art. 91. 

Após a deliberação sobre o incidente proposto, ou caso V. Ex.ª ou o Plenário desta Casa não 
adotem a proposição sugerida no parágrafo anterior, o Ministério Público manifesta seu 
entendimento no sentido de que houve descumprimento de determinação desta Corte 
(Acórdão 338/2007 - 1ª Câmara, item 9.3.6), por não estar sendo exigida a apresentação de 
documentação relativa à regularidade com a Seguridade Social nos casos de dispensa de 
licitação, como requer a jurisprudência maciçamente predominante nesta Corte Federal de 
Contas. 



 

 

O descumprimento de determinação do Tribunal, em matéria desta gravidade, é motivo para o 
julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis. 

III 

"b) reincidência no descumprimento de determinação desta Corte (Acórdão 
338/2007 - 1ª Câmara, item 9.3.4), em face da existência de fracionamento de 
despesas na prestação de serviços de segurança externa para a sede do Sesi/GO e da 
ausência de planejamento de compras para suas unidades, o que permite várias 
aquisições mediante dispensa de licitação, quando poderiam concentrar-se na 
modalidade licitatória adequada (art. 16, III, § 1º, da Lei 8.443.1992)." 

 

Responsáveis: Paulo Afonso Ferreira (Of. 134/2010) & Paulo Vargas (Of. 135/2010; 
justificativas: fls. 182/91, v. p.). 

Sobre a prestação de serviços de segurança externa, os responsáveis alegaram que abriram 
mão do processo licitatório devido à necessidade de contratar profissionais específicos, que 
seriam capazes de identificar delinquentes e de serem por eles identificados, de modo a evitar 
mais efetivamente a ação destes. Informam, ainda, que, após a apresentação do relatório 
preliminar da auditoria da CGU, em 3.6.2009, os contratos de prestação de serviços com todos 
esses seguranças foram rescindidos e outras medidas de segurança foram adotadas. 

Quanto à ausência de planejamento das compras da unidade, alegaram, basicamente, que as 
aquisições consideradas não têm o mesmo objeto e, além disto, não foram efetuadas no 
mesmo local. Registram que o Sesi/GO é constituído de 15 unidades, sendo cinco na capital e 
10 distribuídas no interior do Estado de Goiás. Por este motivo, a concentração de compras na 
sede regional mostrar-se-ia contraproducente, pois exigiria a implantação de um grande 
depósito de materiais e a realização de constantes transportes, que gerariam aumento 
insuportável de despesas para a entidade. 

O Ministério Público, em consonância com a unidade técnica (fl. 289, v. 1), anui a esta segunda 
justificativa. 

Discorda da unidade técnica, todavia, quanto ao acatamento da primeira. Neste caso, o 
fracionamento de despesas, que a entidade não nega, é justificado por alegações inteiramente 
subjetivas, carentes da mínima comprovação. Sua suposta regularização no exercício seguinte, 
também não comprovada, não tem, de qualquer modo, o condão de escusar a irregularidade 
cometida no exercício de 2008. Esta reveste-se de gravidade ainda maior tendo em vista que o 
Tribunal já proferira anteriormente à entidade, por meio do Acórdão 338/2007 - 1ª Câmara, a 
seguinte determinação: 

"9.3.4. realize planejamento adequado às necessidades da entidade, promovendo a 
devida licitação para a aquisição dos bens e serviços, de forma a evitar o 
fracionamento de despesa e a consequente fuga à modalidade de licitação, em 
conformidade com as disposições do arts. 1º, 5º e 6º, do Regulamento de Licitações e 
Contratos/Sesi;" 

 

A grave violação aos princípios que regem as licitações, consubstanciada no fracionamento de 
despesas e fuga ao procedimento licitatório, cumulada com o descumprimento de 



 

 

determinação do Tribunal, é conduta que deve motivar a irregularidade das contas dos 
responsáveis. 

IV 

Passa-se, a partir deste tópico, à análise das citações dirigidas aos responsáveis. 

"a) Ato impugnado: ausência de prestação de contas consubstanciada de 
documentação que efetivamente comprove a aplicação dos recursos transferidos ao 
IEL/GO durante o exercício de 2008 - plano de trabalho específico por projeto, 
acompanhado de seu respectivo orçamento e extratos bancários lastreados por 
comprovantes das despesas realizadas;" 

 

Responsáveis: Paulo Afonso Ferreira - Diretor Regional do Sesi/GO (Of. 587/2010), Paulo 
Vargas - Superintendente do Sesi/GO (Of. 588/2010), e Instituto Euvaldo Lodi de Goiás, na 
pessoa de seu superintendente, Paulo Galeno Paranhos (Of. 589/2010). 

O tratamento a ser dado a esta questão tem sido objeto de consideração por parte da 
jurisprudência deste Tribunal já há algum tempo. O entendimento consolidado após as 
diversas deliberações proferidas sobre este assunto foi bem reproduzido, em todos os 
detalhes relevantes, no Acórdão 1.511/2010 - 2ª Câmara, da relatoria do eminente Ministro 
Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que tratava da prestação de contas do exercício de 
2003 do Senai/AL (TC 008.497/2004-0) (com grifos acrescidos): 

"4. De maior relevância, no entanto, no contexto destas contas, apresenta-se a 
irregularidade atinente aos repasses efetuados pelo Senai ao IEL com base em 
percentual de suas receitas arrecadadas para o fim de prover recursos necessários ao 
funcionamento daquela instituição privada, sob a alegação de ser o Senai uma de 
suas mantenedoras. 

5. Desde 2005 essa relação entre entidades do "Sistema S" e o IEL vem sendo 
reiteradamente discutida por este Tribunal em seus julgados, conferindo aos 
jurisdicionados a orientação, sob forma de determinação, de que o repasse de 
recursos a essas entidades deve ocorrer somente sob a forma de convênios com 
cláusulas e condições assemelhadas àquelas indicadas nos convênios normatizados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo a permitir a perfeita delimitação do 
objeto e dos objetivos, bem como a prestação de contas e o controle efetivo sobre a 
realização da despesa pela entidade recebedora. 

6. Tal entendimento foi exarado primeiramente mediante o Acórdão 614/2005 - 
Plenário, em processo de minha relatoria, no qual houve determinação para que o 
Sesi/PR e o Senai/PR não efetuassem, por meio dos instrumentos de convênio 
genéricos já celebrados, quaisquer repasses financeiros ao IEL, e para que 
observassem, em futuros repasses efetuados por meio de convênios com objetos 
específicos, o disposto na IN/STN 1/1997, no que tange à especificação desses, 
prestação de contas e demais requisitos necessários às transferências de recursos. 
Esse entendimento foi seguido, posteriormente, por diversas outras deliberações, 
entre as quais cito o Acórdão 5.670/2009 - 1ª C, no qual o Ministro Substituto Marcos 
Bemquerer Costa, em exame das contas do Senai/AM relativas ao exercício de 2005, 
julgadas regulares com ressalva, assim se manifestou: 



 

 

"5. A questão da transferência de recursos de entes do Sistema S para o IEL é matéria 
recorrente neste Tribunal. Além do Acórdão 614/2005 - Plenário, mencionado pela 
Secex/AM, faço remissão a julgados mais recentes, os Acórdãos 787/2008 - Plenário 
(Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 742/2009 - 1ª Câmara 
(Relator: Ministro Marcos Vilaça) e o Acórdão 4.592/2009 - 2ª Câmara (Relator: 
Ministro Substituto André Luís de Carvalho), sempre veiculando o entendimento de 
que tal transferência deve ser precedida de formalização de convênio, de modo a 
tornar possível o controle dos gastos, conferindo transparência e publicidade a essas 
operações. 

6. No caso concreto, de conformidade com o Relatório do Controle Interno (fls. 
203/204), o Senai/AM repassou, em 2005, R$ 97.125,32 ao IEL, sendo que, desde 
1996, repasses dessa natureza vêm sendo feitos, no percentual de 1% da totalidade 
das receitas de contribuições gerais arrecadadas pela entidade, ao fundamento de 
que, de acordo com o estatuto do IEL (art. 1º), esse instituto deve receber, 
obrigatoriamente, para a sua manutenção, recursos do Senai/AM, sem a necessidade 
de celebração de qualquer instrumento de convênio. 

7. A propósito do argumento oferecido, não há nos autos cópia do estatuto do IEL, 
tampouco foi localizado o respectivo normativo no site da instituição. Ademais, no 
Regimento do Senai, instituído pelo Decreto 49.121-B, de 17.10.1960, não há 
respaldo para o procedimento em causa. 

8. O tema da transferência de recursos ao IEL por entidade do Sistema S foi 
recentemente abordado no TC-012.616/2006-5, em sede de Recurso de 
Reconsideração, no qual foi proferido o Acórdão 742/2009 - 1ª Câmara, da relatoria 
do Ministro Marcos Vilaça. Reproduzo, a seguir, parte do respectivo Voto: 

"2. Quanto ao mérito, entendo que a transferência de recursos das Entidades do 
Sistema S para o Instituto Euvaldo Lodi e entidades assemelhadas deve ser feita 
mediante convênio, tal como disposto na parte inicial do item 1.4.2. [do Acórdão 
recorrido]. Isso porque, pela natureza pública dos recursos que arrecada, o Sesi/MT 
precisa observar certas formalidades na forma como os despende, de modo a tornar 
possível o controle dos gastos, conferindo transparência e publicidade a essas 
operações. 

3. Por essa razão a jurisprudência do TCU tem caminhado no sentido da 
obrigatoriedade de que as entidades do sistema S celebrem convênios. Entretanto, 
não estão sujeitas à IN/STN 1/1997, que rege a celebração de convênios de natureza 
financeira na administração pública federal, isso porque o art. 1º daquele normativo 
situa o seu campo de incidência obrigatória nos órgãos ou entidades da 
administração pública federal, direta ou indireta, da qual não fazem parte essas 
entidades. 

4. Com efeito, considero despropositado que o TCU se substitua às entidades do 
Sistema S na normatização de seus procedimentos internos. Caberá aos órgãos de 
controle, em particular a esta Corte de Contas, verificar a legalidade das ações que 
serão adotadas por essas entidades, que deverão formalizar convênios para os 
repasses, com base em regulamento próprio, observados os princípios 
constitucionais e legais." 



 

 

9. Em face das razões expostas pelo Relator, este Colegiado decidiu conhecer do 
Recurso então interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atribuindo a 
seguinte redação ao item 1.4.2 do Acórdão 3.748/2007 - 1ª Câmara: 

"1.4.2. passe a formalizar, por meio de convênio, os repasses ao Instituto Euvaldo 
Lodi - IEL e entidades congêneres, com base em regulamento próprio, sujeito aos 
princípios constitucionais e legais que regem a matéria."; 

10. Cumpre lembrar, ainda, como assentado no Acórdão 787/2008 - Plenário, que, 
diante "da possibilidade de o Instituto executar ações relevantes para a comunidade, 
torna-se necessário apenas garantir que, doravante, isso ocorra de forma legítima, 
como, por exemplo, por meio da celebração de convênios ou parcerias, com 
definição clara dos objetivos que se deseja alcançar e observando-se, para tanto, os 
dispositivos legais que regem a matéria". 

11. Nessa linha, deve-se endereçar determinação ao Senai/AM, nos moldes dos 
precedentes indicados, para que somente efetue transferências ao IEL/AM quando 
configurada a correlação entre a atividade a ser executada por este último e as 
competências institucionais do primeiro, sempre mediante a celebração de convênio 
em que estejam definidos o objeto e as obrigações dos partícipes, o que possibilita o 
controle da conformidade com os objetivos da instituição e permite a comprovação 
das despesas custeadas pelos recursos transferidos." 

7. Ao se deparar com esses repasses, em cada processo de contas ou de 
representação envolvendo entidades do "Sistema S", este Tribunal tem orientado 
essas entidades, como já dito, sob a forma de determinação, a somente transferirem 
recursos ao IEL por convênio de objeto delimitado e com obrigatoriedade de 
apresentação de prestação de contas, dentre outros requisitos. 

8. Todavia, nos precedentes julgados envolvendo as unidades desse sistema, esta 
Corte, ao se confrontar com o procedimento irregular, não tem requerido a 
devolução dos recursos já transferidos com base nas resoluções aprovadas, nem 
conduzido o julgamento pela irregularidade das contas, mesmo ciente de que essas 
transferências não resultaram na apresentação de prestação de contas às unidades 
do "Sistema S" nos moldes frequentemente empregados quando se tratam de 
despesas públicas. Exceção feita unicamente ao Acórdão 4.592/2009 - 2ª Câmara, em 
que se constatou já haver sido determinado ao Senai/AL que descontinuasse os 
repasses tidos por irregulares por meio do Acórdão 1.846/2007- 1ª Câmara, mas que 
não foi cumprido, gerando novos repasses no exercício, no montante de R$ 
213.503,00, razão pela qual a citação com vistas à devolução dos montantes teve por 
base o descumprimento a determinação do Tribunal. 

9. De se concluir, portanto, que tratamento isonômico aos jurisdicionados deve ser 
dado, sob pena de não se atingir a equidade nos julgados. 

10. Nessa linha, concluo que os repasses de recursos dos entes do "Sistema S" ao 
Instituto Euvaldo Lodi - IEL e entidades congêneres devem ser necessariamente 
formalizados por meio de convênio, com base em regulamento próprio, sujeito aos 
princípios constitucionais e legais que regem a matéria, conforme entendimento 
jurisprudencial deste Tribunal surgido a partir de 2005, sendo necessária, portanto, a 
expedição de determinação à entidade para que assim proceda. 



 

 

11. Entrementes, conforme já exposto na instrução, estas contas, relativas ao 
exercício de 2003, estão sendo julgadas posteriormente às contas ordinárias do 
exercício de 2005, nas quais a situação aqui evidenciada também fora constatada, 
resultando no julgamento pela regularidade com ressalva, com a expedição da 
determinação correspondente, nos termos do Acórdão 3.749/2007 - 1ª Câmara, 
aperfeiçoado pelo Acórdão 3.691/2008 - 1ª Câmara, o mesmo se evidenciando 
quanto ao exercício de 2004, julgadas regulares com ressalva pelo Acórdão 
1.846/2007 - 1ª Câmara. Nesses arestos, determinou-se ao Senai/AL que se 
abstivesse de repassar recursos para manutenção e custeio do IEL/AL, por falta de 
amparo legal, permitindo-se repasses somente mediante convênios que observem os 
princípios gerais relativos à Administração Pública, utilizando-se como referencial 
normativo, na falta de norma própria, a IN/STN 1/1997, e os requisitos indicados no 
referido acórdão. 

12. Em complemento às determinações já exaradas, entretanto, propõem agora a 
unidade técnica e o MP/TCU a expedição de determinação ao Senai/AL para que 
somente efetue transferências ao IEL/AL quando configurada a correlação entre a 
atividade a ser executada pelo Instituto e as competências institucionais do Senai/AL, 
sempre mediante a celebração de convênio em que estejam definidos o objeto e as 
obrigações dos partícipes, o que possibilita o controle da conformidade com os 
objetivos da instituição e permite a comprovação das despesas custeadas pelos 
recursos transferidos. 

13. Essa determinação encontra identidade com o último parágrafo da transcrição 
que fiz retro do voto do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, cuja 
manifestação foi transportada para a parte dispositiva do julgado da Primeira 
Câmara, conforme se lê no subitem 9.3.4 do Acórdão 5.670/2009. Assim, sigo a linha 
desse precedente e acolho a proposta alvitrada pela secretaria e encampada pelo 
Ministério Público. 

14. Deixo assim de propor a imputação de débito em razão de as transferências 
institucionais de recursos realizadas ao IEL se referirem a repasses realizados em 
exercício anterior ao entendimento do Tribunal sobre a matéria, efetuado a partir de 
2005, ano em que surgiram as primeiras determinações deste TCU, bem como em 
razão dos posicionamentos desta Corte no tratamento uniforme dos diferentes 
jurisdicionados envolvendo casos semelhantes. 

 

Feitas essas considerações, acolho os pareceres coincidentes da unidade técnica e do 
Ministério Público/TCU, e manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto 
à deliberação deste Colegiado. 

(...) 

ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado de Alagoas - Senai/AL, relativas 
ao exercício de 2003, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 



 

 

9.1. excluir da presente relação processual o Instituto Euvaldo Lodi, em razão da não 
imputação de débito para o qual foi anteriormente citado, e vez que não se inclui no 
rol de responsáveis por contas ordinárias; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei 
8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Marben Montenegro 
Loureiro, Diretor Regional, dando-lhe quitação; 

9.3. julgar, com base nos arts. 1º, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
regulares as contas dos demais responsáveis indicados no item 3 supra, dando-lhes 
quitação plena; 

9.4. determinar ao Senai/AL que: 

(...) 

9.4.3. somente efetue transferências ao IEL/AL quando configurada a correlação 
entre a atividade a ser executada pelo Instituto e as competências institucionais do 
Senai/AL, sempre mediante a celebração de convênio em que estejam definidos o 
objeto e as obrigações dos partícipes, observado o disposto nos Acórdãos 
3.749/2007-1ª Câmara e 3.691/2008-1ª Câmara, ambos dirigidos a esse regional, e 
subitens 9.4.1.1 a 9.4.1.7 retro, o que possibilita o controle da conformidade com os 
objetivos da instituição e permite a comprovação das despesas custeadas pelos 
recursos transferidos." 

 

Note-se que, no citado Acórdão 3.749/2007 - 1ª Câmara, proferido na Relação 158/2007 - 
Gabinete do Auditor Marcos Bemquerer, com a redação alterada pelo Acórdão 3.691/2008 - 1ª 
Câmara, determinou-se (com grifos acrescidos): 

"1.1. ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional em 
Alagoas que: 

1.1.1. abstenha-se de repassar recursos para manutenção e custeio do Instituto 
Euvaldo Lodi - Núcleo Regional de Alagoas - IEL/AL, por falta de amparo legal, uma 
vez que repasses a esse instituto são permitidos tão somente mediante a celebração 
de convênios, os quais devem observar os princípios gerais relativos à Administração 
Pública, utilizando como referencial normativo, na falta de norma própria, a 
Instrução Normativa STN 1/1997, e cujos instrumentos devem conter, em especial: 

1.1.1.1. objeto específico, com seus elementos característicos e descrição detalhada, 
objetiva, clara e precisa do que se pretende realizar ou obter, que, 
comprovadamente, seja de interesse recíproco (comum) das partes convenentes; 

1.1.1.2. plano de trabalho, que, além da especificação completa do bem a ser 
produzido ou adquirido, deverá previamente explicitar o valor a ser despendido na 
sua obtenção e conter cronograma de desembolso, este último condizente com as 
fases ou etapas de execução do objeto do convênio; 

1.1.1.3. compromisso do convenente de movimentar os recursos do convênio em 
conta bancária específica; 



 

 

1.1.1.4 obrigatoriedade de que a movimentação de recursos somente ocorra por 
meio de cheque nominativo ao efetivo credor, comprovando-se o pagamento com 
documentação idônea; 

1.1.1.5. vigência do instrumento, que deverá ser fixada de acordo com o prazo 
previsto para a consecução do objeto e em função das metas estabelecidas; 

1.1.1.6. obrigatoriedade de o convenente apresentar relatórios de execução físico-
financeira e prestação de contas dos recursos recebidos, em prazo preestabelecido; 

1.1.1.7. previsão de que, quando a liberação de recursos ocorrer em três ou mais 
parcelas, a terceira delas ficará condicionada à apresentação de prestação de contas 
parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente, sem prejuízo de 
que, após a aplicação da última parcela, seja apresentada a prestação de contas do 
total dos recursos recebidos;" 

 

Seguindo a mesma orientação dos acórdãos acima, foram proferidos os Acórdãos 2.306/2010 - 
Plenário e 741/2011 - 2ª Câmara, entre outros. 

Assim, observa-se que há, desde 2005, determinações do Tribunal no sentido de vedar a 
transferência de recursos de entidades do Sistema "S" ao IEL, caso não formalizadas mediante 
convênios, com base em regulamento próprio de cada entidade, em que fiquem devidamente 
definidos o objeto e as obrigações dos partícipes. 

No entanto, mesmo no caso de transferências de recursos dessa espécie realizadas depois de 
2005, o Tribunal não tem imputado débito aos responsáveis, nem julgado irregulares, por este 
motivo, as respectivas contas, a não ser se houver violação a determinação específica 
endereçada à entidade (como no caso do Acórdão 4.592/2009 - 2ª Câmara). 

No caso do Sesi/GO, a primeira determinação formulada pelo Tribunal visando à correção das 
transferências dirigidas ao IEL deu-se no âmbito da Prestação de Contas de 2003 (TC 
008.742/2004-8), por meio do Acórdão 1.825/2010 - 2ª Câmara, nos seguintes termos (com a 
redação alterada, para correção de erros materiais, pelo Acórdão 3.104/2010 - 2ª Câmara, e 
com grifos acrescidos): 

"9.6. determinar ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás 
que: 

9.6.1. promova a anulação do convênio de cooperação técnica e institucional 
celebrado com o Instituto Euvaldo Lodi - Goiás, por carecer de respaldo legal e ser 
contrária ao princípio constitucional da prestação de contas a fixação de aporte 
financeiro lastreado em percentual incidente sobre a arrecadação de competência da 
entidade; 

9.6.2. abstenha-se de repassar recursos para manutenção e custeio do Instituto 
Euvaldo Lodi - Núcleo Regional de Alagoas - IEL/AL, por falta de amparo legal, uma 
vez que repasses a esse instituto são permitidos tão somente mediante a celebração 
de convênios, os quais devem observar os princípios gerais relativos à Administração 
Pública, utilizando como referencial normativo, na falta de norma própria, a 
Instrução Normativa STN 1/1997, e cujos instrumentos devem conter, em especial: 



 

 

9.6.2.1. objeto específico, com seus elementos característicos e descrição detalhada, 
objetiva, clara e precisa do que se pretende realizar ou obter, que, 
comprovadamente, seja de interesse recíproco (comum) das partes convenentes; 

9.6.2.2. plano de trabalho, que, além da especificação completa do bem a ser 
produzido ou adquirido, deverá previamente explicitar o valor a ser despendido na 
sua obtenção e conter cronograma de desembolso, este último condizente com as 
fases ou etapas de execução do objeto do convênio; 

9.6.2.3. compromisso do convenente de movimentar os recursos do convênio em 
conta bancária específica; 

9.6.2.4. obrigatoriedade de que a movimentação de recursos somente ocorra por 
meio de cheque nominativo ao efetivo credor, comprovando-se o pagamento com 
documentação idônea; 

9.6.2.5. vigência do instrumento, que deverá ser fixada de acordo com o prazo 
previsto para a consecução do objeto e em função das metas estabelecidas; 

9.6.2.6. obrigatoriedade de o convenente apresentar relatórios de execução físico-
financeira e prestação de contas dos recursos recebidos, em prazo preestabelecido; 

9.6.2.7. previsão de que, quando a liberação de recursos ocorrer em três ou mais 
parcelas, a terceira delas ficará condicionada à apresentação de prestação de contas 
parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente, sem prejuízo de 
que, após a aplicação da última parcela, seja apresentada a prestação de contas do 
total dos recursos recebidos 

9.6.3. nas transferências ao IEL/GO atente para a necessidade de se demonstrar 
configurada a correlação entre a atividade a ser executada pelo Instituto e as 
competências institucionais do Senai/GO, sempre mediante a celebração de 
convênio nos moldes da determinação constante do subitem anterior, o que 
possibilita o controle da conformidade com os objetivos da instituição e permite a 
comprovação das despesas custeadas pelos recursos transferidos;" 

 

Nas prestações de contas de 2004 (TC 010.075/2005-6) e 2005 (TC 012.592/2006-1), julgadas 
por meio dos Acórdãos 338/2007 e 1.023/2009, ambos da 1ª Câmara, respectivamente, não se 
tratou dessa matéria. 

Nas prestações de contas de 2006 (TC 013.359/2007-9) e 2007 (TC 017.425/2008-2), julgadas 
por meio dos Acórdãos 3.140/2010 e 3.502/2010, ambos da 1ª Câmara, respectivamente, 
embora se tratasse de fatos posteriores a 2005, quando surgiram as primeiras determinações 
restritivas do Tribunal acerca das transferências consideradas, deliberou-se por não imputar 
débito aos responsáveis, tendo em vista a necessidade de se preservar a isonomia entre os 
entes jurisdicionados e a uniformidade entre as deliberações do Tribunal, seguindo, portanto, 
a linha do supracitado Acórdão 1.511/2010 - 2ª Câmara. Também se considerou desnecessária 
a expedição de determinação à entidade sobre a matéria, tendo em vista que tal providência já 
fora tomada no Acórdão 1.825/2010 - 2ª Câmara, transcrito acima. 

Como se observa, no exercício de 2008, de que tratam os presentes autos, ainda não havia 
determinação específica ao Sesi/GO para que adequasse as transferências de recursos ao IEL 
aos critérios que foram sendo aperfeiçoados pelo Tribunal a partir da edição do Acórdão 



 

 

614/2005 - Plenário. A falta de critérios para a realização destas transferências naquele 
exercício, embora condenável, não deve, à semelhança de outros acórdãos paradigmáticos 
citados acima, ser motivo de imposição de débito aos responsáveis, nem mesmo servir de base 
para a irregularidade das respectivas contas, para que se garanta tratamento isonômico aos 
jurisdicionados, bem como a equidade nos julgados deste Tribunal. 

A determinação do Acórdão 1.825/2010 - 2ª Câmara está em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal sobre a matéria questionada. Deve ressalvar-se apenas a menção à 
IN STN 1/1997, devido à revogação desta norma pelo art. 74-B da Portaria Interministerial 
127/2008. No entanto, como a IN é referida apenas como "referencial normativo", não como 
norma cogente, e as características mínimas exigidas dos convênios a serem porventura 
celebrados entre o Sesi e o IEL são detalhadamente descritas na determinação, o Ministério 
Público entende desnecessário renová-la nesta oportunidade. 

V 

"a) Ato impugnado: corroboração à vigência da orientação normativa constante da 
99ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Sesi, realizada em 25.3.1986, 
segundo a qual foi irregularmente fixado o aporte mínimo e indiscriminado de 1% 
sobre as dotações orçamentárias das administrações regionais para manutenção do 
Instituto Euvaldo Lodi, o que resultou na execução irregular do convênio celebrado 
entre o Sesi/GO e o IEL/GO durante o exercício de 2008, notadamente caracterizada 
pela ausência de prestação de contas consubstanciada de documentação que 
efetivamente comprove a aplicação dos recursos transferidos - plano de trabalho 
específico por projeto, acompanhado de seu respectivo orçamento e extratos 
bancários lastreados por comprovantes das despesas realizadas." 

 

Responsável: Jair Antônio Meneguelli - Presidente do Conselho Nacional do Sesi (Of. 590/2010; 
alegações de defesa: fls. 313/416, v. 1/2). 

Como as transferências promovidas pelo Sesi/GO ao IEL durante o exercício de 2008, pelas 
razões expostas acima, não devem ser reputadas como motivo para a declaração da 
irregularidade das contas dos gestores do Sesi/GO nem para a imposição de ressarcimento ao 
erário, esta medida também não deve ser imposta, com tanto mais razão, ao sr. Jair 
Meneguelli. 

É importante citar, mesmo assim, que o sr. Jair Meneguelli, em suas alegações de defesa, 
alinhou argumentos bastante consistentes no sentido da exclusão de sua responsabilidade 
quanto ao débito considerado, que não foram levados em conta pela unidade técnica. 

O defendente alega ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que os atos de gestão 
inquinados foram praticados no Sesi/GO, não havendo qualquer indicação objetiva nos autos 
de participação direta ou indireta do presidente nacional da entidade. 

Aduz que na "99ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Sesi, realizada em 25.3.1986" foi 
emitida apenas uma ata que, ao contrário de uma norma, não possui vigência. Portanto, não 
pode ser condenado por corroborar sua vigência. 

Alega ainda ser impossível "identificar se a responsabilização ocorre porque o agente 
intencionalmente se omitiu ou se agiu com culpa. Tampouco se vislumbra a norma violada." 
Haveria, portanto, imputação de responsabilidade objetiva administrativa por omissão, o que 



 

 

não é possível, devido à ausência de norma dispondo diretamente sobre esta possibilidade, ao 
contrário, por exemplo, da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal. 

Finalmente, observa que "caso houvesse ilicitude na "corroboração", ela se daria no plano 
normativo e não da gestão. Seria ilicitude sem dano, ainda que pudesse potencialmente 
provocá-lo em ato de gestão concreto. (...) A tutela adequada para a hipótese não seria 
ressarcitória, como se pretendeu, mas a de remoção do ilícito" (grifo no original). 

Assiste razão ao defendente. Ainda que subsistisse o débito apontado no ofício citatório, não 
seria lógico nem razoável cobrá-lo do defendente, simplesmente por "corroborar" norma 
originária de reunião do conselho nacional da entidade, ocorrida 22 anos antes do exercício 
considerado. Além disto, não houve indicação alguma de qual seria tal norma, o que torna a 
imputação vazia de qualquer fundamento. 

Como citado pelo defendente, o Tribunal, em processo semelhante, o isentou de 
responsabilidade por débito relativo a transferências efetuadas ao IEL, com base nas seguintes 
considerações do Ministério Público, consignadas no Acórdão 3.502/2010 - 1ª Câmara, 
relatado pelo eminente Ministro Augusto Nardes: 

"Relatório do Ministro Relator 

(...) 

9. O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo 
de Vries Marsico, discordou parcialmente da proposta de mérito formulada pela área 
técnica, nos seguintes termos (fls. 513/5): 

"Cuida-se da Prestação de Contas do Serviço Social da Indústria - Departamento 
Regional de Goiás - Sesi/GO, relativa ao exercício de 2007. 

As principais ocorrências tratadas nos autos são: 

a) transferências financeiras do Sesi/GO para o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, mediante 
convênio, sobre o qual inexistia documentação hábil a demonstrar a efetiva aplicação 
dos recursos; 

b) (...). 

Quanto à primeira ocorrência, o Ministério Público diverge da proposta da Secex/GO 
apenas no que se refere à responsabilização do sr. Jair Antônio Meneguelli. Os 
prejuízos apurados pela unidade técnica são frutos da inobservância aos cuidados 
que devem nortear as ações daqueles que lidam com recursos públicos. Nesse 
sentido, tivessem sido adotadas as cautelas exigíveis do gestor mediano, tais como a 
necessidade de elaboração de um projeto previamente aprovado pelo repassador 
dos recursos, a cobrança de prestação de contas para se averiguar a correta 
aplicação desses recursos e a normatização de medidas para solucionar casos de 
desvios na execução do projeto, possivelmente não haveria débito a ser questionado 
e a ocorrência se restringiria à análise da legalidade das transferências compulsórias 
ao IEL (...). 

Entretanto, com vênias à unidade técnica, o fato de ter o Presidente do Conselho 
Nacional do Sesi corroborado a vigência de orientação normativa que permitiu a 
transferência financeira ao IEL não guarda correlação direta com o débito, pois a 



 

 

aplicação dos recursos estava a cargo dos diretores regionais e esta poderia ter sido 
regular, caso adotassem as cautelas que deles se esperavam. Perceba-se que o 
Presidente do Conselho Nacional do Sesi sequer foi signatário do instrumento 
firmado entre o Sesi/GO e o IEL (f. 263/5). Considerando essas circunstâncias e que o 
sr. Jair Meneguelli não é agente integrante do rol de responsáveis das presentes 
contas, o Parquet defende a sua exclusão desta relação processual. 

(...)" 

 

ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Serviço Social da 
Indústria - Administração Regional de Goiás, relativa ao exercício de 2007, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir da presente relação processual o Instituto Euvaldo Lodi e o sr. Jair Antônio 
Meneguelli; 

(...) 

Por esses motivos, deve-se excluir a responsabilidade do sr. Jair Antônio Meneguelli pelo 
débito apontado nestes autos. 

VI 

Por todo o exposto, o Ministério Público propõe que o Tribunal de Contas da União: 

constitua anexo aos autos principais, para apreciação de conflito de uniformização de 
jurisprudência, nos termos do art. 91 do Regimento Interno do TCU, acerca da 
alteração dos regulamentos de licitações e contratos dos serviços sociais autônomos, 
para prever a necessidade de comprovação de regularidade fiscal nas contratações 
efetivadas por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, notadamente nos 
casos de dispensa fundamentada nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993, 
confrontando-se os entendimentos expressos nas seguintes deliberações desta Corte 
de Contas: 

Decisões 705/1994 - Plenário e 10/2002 - 1ª Câmara; Acórdãos 1.287/2004 - 
Plenário; 3.016/2003 - 1ª Câmara; 457/2005 - 2ª Câmara; 2.970/2006 - 1ª Câmara, 
confirmado pelo 3.624/2007 - 1ª Câmara; 338/2007 - 1ª Câmara; 1.646/2007 - 1ª 
Câmara, confirmado pelo 3.141/2008 - 1ª Câmara; 3.308/2007 - 2ª Câmara; 
308/2008 - 1ª Câmara, confirmado pelo 3.941/2009 - 1ª Câmara; 332/2008 - 1ª 
Câmara, confirmado pelo 2.105/2009 - 1ª Câmara; 1.950/2008 - 1ª Câmara, 
confirmado pelo 4.104/2009 - 1ª Câmara; 1.979/2008 - 1ª Câmara, confirmado pelo 
3.138/2010 - 1ª Câmara; 3.551/2008 - 1ª Câmara; 38/2008 - 2ª Câmara; 2.550/2008 - 
2ª Câmara, confirmado pelo 3.911/2009 - 2ª Câmara; 3.856/2009 - 1ª Câmara; 
5.457/2009 - 1ª Câmara, confirmado pelo 2.284/2010 - 1ª Câmara; 1.724/2009 - 2ª 
Câmara; 943/2010 - Plenário; 3.146/2010 - 1ª Câmara; e 2.097/2010 - 2ª Câmara, 
entre outros; 

ACÓRDÃO 2.616/2008 - Plenário; 



 

 

ACÓRDÃOs 1.981/2004; 2.650/2007; 3.782/2007 e 1.172/2011; todos da 1ª Câmara; 
entre outros; 

após a deliberação sobre o incidente proposto, ou caso V. Ex.ª ou o Plenário desta 
Casa não adotem a proposição sugerida na alínea anterior, o Ministério Público 
propõe, no mérito, que o Tribunal de Contas da União: 

exclua da presente relação processual o Instituto Euvaldo Lodi e o sr. Jair Antônio 
Meneguelli; 

julgue irregulares as contas dos srs. Paulo Afonso Ferreira e Paulo Vargas, aplicando-
lhes multa, com fulcro nos arts. 1º, inc. I, 16, inc. III, alínea "b", 19, parágrafo único, 
23, inc. III, alínea "b", e 58, inc. I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o 
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 23, inc. III, alínea 
"a", da citada lei e 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, atualizada 
monetariamente na data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na 
forma da legislação em vigor; 

autorize, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as 
notificações, nos termos do art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992; 

julgue regulares as contas dos demais responsáveis arrolados às fls. 2/4, v. p., dando-
se-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1º, inc. I, 16, inc. I, 17, e 23, inc. I, 
da Lei 8.443/1992." 

 

É o relatório 

 

VOTO DO MINISTRO RELATOR 

VOTO 

Cuidam os autos da prestação de contas relativa ao exercício de 2008 do Serviço Social da 
Indústria - Departamento Regional de Goiás - Sesi/GO. 

2. Após instrução inicial, a Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás - Secex/GO 
promoveu as audiências dos responsáveis a respeito de irregularidades apontadas no relatório 
de auditoria de gestão da Controladoria-Geral da União - CGU. Promoveu, também, diligência 
à entidade, para que apresentasse relação, discriminada por data, dos repasses financeiros ao 
Instituto Euvaldo Lodi ocorridos durante o exercício de 2008, bem como a documentação 
necessária à comprovação da aplicação daqueles recursos (termos de convênio e aditivos, 
prestação de contas, extratos bancários, comprovantes das despesas realizadas, projetos 
desenvolvidos e respectivos planos de trabalho). 

3. Em nova instrução, além de analisar as justificativas apresentadas, a unidade técnica, à vista 
das informações colhidas na diligência, houve por bem propor a citação solidária dos 
responsáveis e do mencionado Instituto, em razão da falta de comprovação da correta 
aplicação dos recursos transferidos ao IEL/GO em 2008 e em razão de um dos responsáveis 
corroborar norma que dava suporte às referidas transferências. 



 

 

4. Examinadas as alegações de defesa, a Secex/GO propôs a exclusão da responsabilidade do 
IEL/GO e de um dos responsáveis, o julgamento destas contas pela regularidade com ressalva 
e a expedição de alerta ao Sesi/GO. 

5. Por seu turno, o representante do Ministério Público junto a esta Corte, procurador Júlio 
Marcelo de Oliveira, ao examinar, em primeiro lugar, um dos pontos objeto da audiência dos 
responsáveis - "reincidência no descumprimento de determinação desta Corte (Acórdão 
338/2007 - 1ª Câmara, item 9.3.6), por não estar sendo exigida a apresentação da 
documentação relativa à regularidade com a Seguridade Social nos casos de dispensa de 
licitação (art. 16, III, § 1º, da Lei 8.443/1992)"- suscitou incidente de uniformização de 
jurisprudência. 

6. Ao final, além de propor o conhecimento do mencionado incidente, o nobre procurador 
defendeu, acompanhando a unidade técnica, a exclusão do IEL/GO e de um dos responsáveis 
da relação processual. Defendeu, todavia, no tocante ao mérito, proposta divergente da 
Secex/GO, no sentido de irregularidade das contas de dois responsáveis, com aplicação de 
multa, e regularidade com quitação plena aos demais. 

7. Nesse momento processual, passo a tratar especificamente da matéria relacionada ao 
incidente de uniformização de jurisprudência. 

8. A mencionada determinação, dirigida ao Sesi/GO e constante do subitem 9.3.6 do acórdão 
338/2007-1ª Câmara, proferido no julgamento das contas da entidade de 2004, está vazada 
nos seguintes termos: 

"9.3.6. estenda a exigência de apresentação da documentação relativa à regularidade 
com a Seguridade Social a todas as modalidades de licitação, inclusive em situações 
de contratação direta mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos 
do art. 195, § 3º, da Constituição Federal, da Decisão 705/1994 - TCU - Plenário e da 
Decisão 10/2002 - TCU - 1ª Câmara;". 

9. Assim, os responsáveis pelo Sesi/GO, ao apresentarem suas justificativas sobre 
possível reincidência no descumprimento dessa determinação, sustentaram que 
"desde a edição do acórdão 338/2007, as aquisições e contratações do Sesi têm sido 
precedidas de certidões negativas para com a Seguridade Social, exceto quando os 
valores das transações se apresentam diminutos; referidas contratações são de 
pequena monta e agregar-lhes exigências burocráticas seria afrontar os princípios da 
eficiência e da proporcionalidade, como reconheceu o próprio TCU no Acórdão 
2.616/2008 - Plenário, em que decidiu que não é exigida a comprovação de 
regularidade fiscal nas contratações por meio de dispensa de licitação fundamentada 
nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993". 

 

10. O Ministério Público, com propriedade e exame acurado, reconheceu a existência da 
divergência jurisprudencial, apontando três grupos de acórdãos desta Corte com orientações 
distintas. 

11. O primeiro grupo - que, na realidade, traduz-se em um único julgado, apontado pela 
pesquisa jurisprudencial do Parquet - é representado pelo acórdão 2.616/2008-Plenário, 
mencionado na defesa dos responsáveis e que, apesar de envolver a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e não serviço social autônomo, como no presente caso, 
não introduz diferença específica relevante que permita desconsiderá-lo como parâmetro 



 

 

neste processo, ao excepcionar da exigência de comprovação da regularidade fiscal as 
hipóteses de dispensa de licitação dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993, baseadas no 
baixo valor da contratação. 

12. O segundo grupo é formado pela jurisprudência majoritária deste Tribunal, que não admite 
a exceção mencionada. 

13. O terceiro grupo, composto por alguns julgados minoritários, dispensa a exigência de 
comprovação de regularidade fiscal nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
até o limite da concorrência, considerando adequada a redação atual dos regulamentos de 
licitações e contratos das entidades do Sistema "S". 

14. Assiste razão ao Ministério Público junto ao TCU. Não há um entendimento sedimentado a 
respeito, existindo decisões desta Corte com entendimentos destoantes. Assim, como frisou a 
Procuradoria, "a devolução da matéria ao Plenário a colocará sob o descortino da instância 
mais adequada para pacificá-la e expedir orientação segura e definitiva aos jurisdicionados que 
dependem de sua definição". 

15. Isso posto, considerando que o percuciente e bem fundamentado exame oferecido pelo 
Parquet reflete a divergência apontada, manifesto-me no sentido de que o incidente de 
uniformização de jurisprudência merece ser conhecido. 

16. Outrossim, informo que o Ministério Público junto ao TCU, tendo em vista a origem da 
proposta de instauração do incidente, entende desnecessária, por motivo de preclusão lógica, 
a audiência prescrita no § 1º do art. 91 do Regimento Interno deste Tribunal, no que lhe 
assiste razão. 

17. A subprocuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva pediu vista dos autos e trouxe 
colaboração à discussão da matéria ao mencionar os termos do acórdão 2.102/2011-TCU-
Plenário, concluindo nos seguintes termos: 

"Sendo assim, ante a complexidade inerente ao tema em debate, pareceu-nos 
oportuno trazer aos autos as luzes de tão relevantes e recentes decisões Plenárias, as 
quais não poderiam passar ao largo da apreciação da matéria de fundo e do próprio 
incidente de uniformização de jurisprudência suscitado." 

 

18. O julgado mencionado compõe o terceiro grupo antes referido no item 13, não se 
traduzindo, todavia, na majoritária jurisprudência desta Casa conforme delineada pelo 
procurador Júlio Marcelo de Oliveira. Representa, todavia, mais um exemplo da complexidade 
da matéria que merece ser levada à deliberação do Plenário para fins de uniformização. 

Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação 
deste Colegiado. 

TCU, Sala das Sessões, em 31 de julho de 2013. 

ANA ARRAES 

Relatora 

ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas relativa ao exercício de 2008 
do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás - Sesi/GO. 



 

 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 
as razões expostas pela relatora, em: 

9.1. preliminarmente à análise do mérito desta prestação de contas, instaurar 
incidente de uniformização de jurisprudência, com fulcro no artigo 91 do Regimento 
Interno desta Corte; 

9.2. determinar à Secretaria das Sessões a constituição de volume anexo aos 
presentes autos, do qual constarão as manifestações relativas ao mérito da 
uniformização de jurisprudência sob comento; 

9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o 
fundamentaram, aos responsáveis; 

9.4. determinar o retorno destes autos ao gabinete da relatora, para adoção das 
providências a seu cargo 

 

QUORUM 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Valmir Campelo, Raimundo Carreiro, 
José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes (Relatora). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer 
Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho 

 

 

 


