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O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à

Moralidade Administrativa (CAOPAM), no desempenho das funções previstas no

art. 8º, II e VII, do Ato Normativo nº 027/2014, da Procuradoria-Geral de Justiça, e

respeitada  a  independência  funcional  dos  membros  da  instituição,  emite  a

presente  nota técnica relativa à atuação do Ministério Público na apuração de

eventuais irregularidades decorrentes da delegação de ações e serviços de saúde

pelo Poder Público a entidades privadas sem fins lucrativos.

Os  tópicos  que  compõem  a  presente  nota  técnica  abordam  as

irregularidades  detectadas  com maior  frequência  nas  parcerias  entre  o  Poder

Público  e  entidades  do  terceiro  setor.  Não  serão  objeto  de  consideração

irregularidades que, embora possam ocorrer no âmbito dos ajustes com entidades

sem finalidade lucrativa que atuam na área da saúde pública, são passíveis de

ocorrência  em  qualquer  espécie  de  contratação  efetuada  pela  Administração

Pública,  tais  como  a  falta  de  precisão  do  objeto  contratual,  a  presença  de

cláusulas restritivas no edital e a formação de cartel. Adverte-se, portanto, que

esses pontos  também são passíveis  de análise  no que toca às parcerias ora

referidas, embora não sejam abordados na presente orientação.

Além disso, tendo em vista que as diversas perspectivas de análise da

questão atinente às parcerias na área de saúde fez com que a nota técnica se

estendesse por número considerável de páginas, foram elaborados dois anexos,

com o propósito  de  simplificar  a  localização  das  orientações consolidadas  ao

longo do texto. No anexo I encontram-se sintetizadas as conclusões que dizem

respeito  a  cada  um  dos  tópicos  da  presente  nota.  Por  sua  vez,  o  anexo  II

apresenta  tabela  comparativa  entre  as  várias  modalidades  de  delegação  da

execução  de  serviços  públicos  de  assistência  à  saúde,  apontando  os

fundamentos  jurídicos  dos  aspectos  mais  relevantes  de  cada  modalidade  de

parceria.
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1 – Da execução direta e indireta dos serviços públicos de assistência à
saúde

A Constituição  Federal  estabelece  que  a  assistência  à  saúde  constitui

serviço público de caráter fundamental. É certo, ainda, que a opção constitucional

foi  de que os serviços públicos sejam prestados  preferencialmente de  maneira

direta  pelo  Estado.  Especificamente  no  que  diz  respeito  à  saúde  pública,  a

Constituição Federal prevê a possibilidade de prestação pelo Poder Público (a)

diretamente  ou  (b)  através  de  terceiros,  bem  como  (c)  por  pessoa  física  ou

jurídica de direito privado. É o que estabelece o art. 197 da Carta Federal:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo

ao  Poder  Público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua  regulamentação,

fiscalização  e  controle,  devendo  sua  execução  ser  feita  diretamente  ou

através  de  terceiros  e,  também,  por  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito

privado.

(…)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do

sistema único  de  saúde,  segundo diretrizes  deste,  mediante  contrato  de

direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e

as sem fins lucrativos.

A estruturação das ações e serviços públicos de saúde se dá por meio do

Sistema Único  de  Saúde  (SUS),  cuja  norma de  regência  é  a  Lei  Federal  nº

8.080/90.  Na  linha  do  exposto  na  Constituição  Federal,  esse  ato  normativo
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estabelece que essas ações e serviços concretizam-se, primordialmente, sob a

responsabilidade do Estado, nos termos do art. 4º, “caput”:

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e

instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais,  da  Administração

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o

Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem embargo disso, e ainda na esteira do que determina a Constituição

Federal, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde apenas

em caráter complementar. Veja-se, nesse sentido, o que dispõem os artigos 4º, §

2º, e 24 a 26, da Lei Federal nº 8.080/90:

 

Art. 4º (…)

(…)

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS),

em caráter complementar.

(…)

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a

cobertura  assistencial  à  população de uma determinada área,  o  Sistema

Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa

privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será

formalizada  mediante  contrato  ou  convênio,  observadas,  a  respeito,  as
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normas de direito público.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem

fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde

(SUS).

Art.  26.  Os  critérios  e  valores  para  a  remuneração  de  serviços  e  os

parâmetros  de  cobertura  assistencial  serão  estabelecidos  pela  direção

nacional  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  aprovados  no  Conselho

Nacional de Saúde.

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da

remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de

Saúde (SUS)  deverá  fundamentar  seu ato  em demonstrativo  econômico-

financeiro  que  garanta  a  efetiva  qualidade  de  execução  dos  serviços

contratados.

§  2°  Os  serviços  contratados  submeter-se-ão  às  normas  técnicas  e

administrativas e  aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde

(SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

§ 3° (Vetado).

§  4°  Aos  proprietários,  administradores  e  dirigentes  de  entidades  ou

serviços  contratados  é  vedado  exercer  cargo  de  chefia  ou  função  de

confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

Percebe-se,  portanto,  que  a  participação  complementar não  se  dá  em

instituições públicas, mas em entidades privadas (preferencialmente filantrópicas

ou  sem  fins  lucrativos),  naqueles  casos  em  que  a  infraestrutura  pública  de

atendimento  não  é  capaz  de  atender  a  demanda  pelos  serviços.  Exemplo

corriqueiro  é  a  celebração,  pelo  Poder  Público,  de  ajuste  com  entidades
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beneficentes (como as Santas Casas de Misericórdia), para que essas atendam

parte da demanda excedente, o que é feito em seu próprio estabelecimento, com

utilização  de  seu  ferramental  técnico  e  por  meio  de  seus  profissionais,  com

posterior remuneração pelo Poder Público, de acordo com parâmetros de valores

previamente fixados.

Existem, portanto, diferenças significativas entre a prestação de serviços

públicos  diretamente  pelo  Estado,  a  prestação  desses  mesmos  serviços  pelo

Estado, mas de maneira delegada, e a prestação por pessoas privadas (físicas ou

jurídicas).  Essas  três  formas de  prestação de  serviços  de saúde,  autorizadas

constitucionalmente, podem ser assim sintetizadas:

 

(a) Prestação direta pelo Estado: Consiste no desenvolvimento de ações e

serviços  de saúde dentro  da  rede pública,  por  meio  do quadro  de servidores

públicos admitidos pelos meios constitucionalmente previstos (art. 37, II, V e IX);

 

(b) Prestação pelo Estado, por meio de terceiros: Desenvolve-se dentro da

rede pública, todavia a prestação dos serviços de saúde é levada a efeito por

pessoa jurídica que recebeu, por delegação, a incumbência de executá-lo, e que

o desempenha em nome da entidade pública responsável;

 

(c)  Prestação  por  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito  privado:  Ocorre

quando a demanda não é atendida em instituição pública vinculada à rede pública

de saúde, sendo executada por entidade ou profissional privado, que presta o

serviço  em  seu  próprio  nome  em  estabelecimento  particular,  mas  mediante

credenciamento e aporte de recursos efetuados pelo Poder Público.
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A presente nota técnica tem por objeto a modalidade prevista na letra “b”,

que abrange a contratações que eventualmente são objeto de questionamento ao

Ministério  Público,  tais  como  as  efetuadas  com  organizações  sociais  (OS),

organizações  da  sociedade civil  de  interesse  público  (OSCIP),  cooperativas  e

organizações da sociedade civil  (OSC).  Todas essas modalidades de pessoas

jurídicas  sem finalidade lucrativa  têm firmado ajustes  com entidades públicas,

visando a execução indireta de serviços de saúde.

O trespasse da execução dos serviços públicos de saúde para terceiros –

quer por meio da atuação indireta (também denominada “terceirização”, embora

não se confunda com a ilícita terceirização de mão de obra, que será tratada no

tópico 5, abaixo), quer pelo fomento à iniciativa privada, para exercê-la em nome

próprio  –  tem  sido  genericamente  admitido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,

conforme se extrai do seguinte julgado:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO.  TERCEIRO  SETOR.  MARCO  LEGAL  DAS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA

PELA LEI  Nº 9.648/98,  AO ART.  24,  XXIV,  DA LEI  Nº 8.666/93.  MOLDURA

CONSTITUCIONAL  DA  INTERVENÇÃO  DO  ESTADO  NO  DOMÍNIO

ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199,

CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO

E  LAZER  (ART.  217),  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  (ART.  218)  E  MEIO

AMBIENTE  (ART.  225).  ATIVIDADES  CUJA  TITULARIDADE  É

COMPARTILHADA  ENTRE  O  PODER  PÚBLICO  E  A  SOCIEDADE.

DISCIPLINA DE  INSTRUMENTO  DE  COLABORAÇÃO  PÚBLICO-PRIVADA.

INTERVENÇÃO  INDIRETA.  ATIVIDADE  DE  FOMENTO  PÚBLICO.

INEXISTÊNCIA  DE  RENÚNCIA  AOS  DEVERES  ESTATAIS  DE  AGIR.

MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS

AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. (…) AÇÃO DIRETA
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JULGADA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  PARA  CONFERIR

INTERPRETAÇÃO  CONFORME  AOS  DIPLOMAS  IMPUGNADOS.  1.  A

atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento

e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado,

impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias

políticas  prevalecentes  no  jogo  democrático  pluralista  possam  pôr  em

prática seus projetos de governo, moldando o perfil  e o instrumental do

poder público conforme a vontade coletiva. 2. Os setores de saúde (CF, art.

199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e

lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF,

art.  225)  configuram serviços  públicos  sociais,  em relação  aos  quais  a

Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e da Sociedade” e

que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito próprio,

dos  particulares,  sem que  para  tanto  seja  necessária  a  delegação  pelo

poder  público,  de  forma  que  não  incide,  in  casu,  o  art.  175,  caput,  da

Constituição. 3. A atuação do poder público no domínio econômico e social

pode ser  viabilizada  por  intervenção direta  ou  indireta,  disponibilizando

utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no

segundo caso, de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares

executem  atividades  de  interesses  públicos  através  da  regulação,  com

coercitividade, ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a

comportamentos voluntários. 4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo

dos deveres constitucionais de atuação estará, invariavelmente, submetido

ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da Administração

Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo Moreira Neto). (…)

7. Na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a

lógica que prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode

ser  mais eficiente do que a  pública em determinados domínios,  dada a

agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado. 8. Os

arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98 apenas concentram a decisão política, que

poderia ser validamente feita no futuro, de afastar a atuação de entidades
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públicas através da intervenção direta para privilegiar a escolha pela busca

dos mesmos fins através  da  indução e  do  fomento de atores  privados,

razão pela qual  a extinção das entidades mencionadas nos dispositivos

não afronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção

pelo modelo de fomento – se simultaneamente ou após a edição da Lei. (…)

(STF, ADI 1923, Relator Min. AYRES BRITTO, Relator p/ Acórdão: Min. LUIZ

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015) 

Especificamente no que diz respeito à execução indireta dos serviços de

saúde, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA

COM  REPERCUSSÃO  GERAL.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DO

TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º,

DA  LEI  Nº  8.666/93.  TERCEIRIZAÇÃO  COMO  MECANISMO  ESSENCIAL

PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS

DEMANDAS  DOS  CIDADÃOS.  HISTÓRICO  CIENTÍFICO.  LITERATURA:

ECONOMIA E  ADMINISTRAÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE  PRECARIZAÇÃO  DO

TRABALHO  HUMANO.  RESPEITO  ÀS  ESCOLHAS  LEGÍTIMAS  DO

LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO

PARCIALMENTE  CONHECIDO  E  PROVIDO.  FIXAÇÃO  DE  TESE  PARA

APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.  1. A dicotomia entre “atividade-

fim”  e  “atividade-meio”  é  imprecisa,  artificial  e  ignora  a  dinâmica  da

economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas

com vistas  à  maior  eficiência  possível,  de  modo que frequentemente  o

produto  ou  serviço  final  comercializado  por  uma  entidade  comercial  é

fabricado  ou  prestado  por  agente  distinto,  sendo  também  comum  a

mutação  constante  do  objeto  social  das  empresas  para  atender  a

necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do
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mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de

que  as  “Firmas  mudaram  o  escopo  de  suas  atividades,  tipicamente

reconcentrando em seus negócios principais e  terceirizando muitas das

atividades  que  previamente  consideravam  como  centrais”  (ROBERTS,

John.  The  Modern  Firm:  Organizational  Design  for  Performance  and

Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades

entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento,

consubstanciando  estratégia,  garantida  pelos  artigos  1º,  IV,  e  170  da

Constituição  brasileira,  de  configuração  das  empresas,  incorporada  à

Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB),

para fazer  frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral,

justamente  porque  a  perda  de  eficiência  representa  ameaça  à

sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.  3.  Histórico

científico:  Ronald H.  Coase,  “The Nature of  The Firm”,  Economica (new

series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização

empresarial  é  o  de reproduzir  a  distribuição de  fatores sob competição

atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem

ou serviço  internamente  em sua estrutura quando os custos disso não

ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes

denominados  “custos  de  transação”,  método  segundo  o  qual  firma  e

sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4.  A Teoria

da  Administração  qualifica  a  terceirização  (outsourcing)  como  modelo

organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos

de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de

bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que

esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior

valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia

de  valor”.  5.  A  terceirização  apresenta  os  seguintes  benefícios:  (i)

aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias

de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv)

redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de
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incentivos  mais  fortes  a  empregados;  (v)  precificação  mais  precisa  de

custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores

externos;  (vii)  maior  facilidade  de  adaptação  a  necessidades  de

modificações  estruturais;  (viii)  eliminação  de  problemas  de  possíveis

excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados

entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos

iniciais  de  entrada  no  mercado,  facilitando  o  surgimento  de  novos

concorrentes;  (xi)  superação  de  eventuais  limitações  de  acesso  a

tecnologias  ou  matérias-primas;  (xii)  menor  alavancagem  operacional,

diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço,

pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação

ao mercado;  (xiii)  não comprometimento  de  recursos que poderiam ser

utilizados em setores  estratégicos;  (xiv)  diminuição da  possibilidade de

falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a

diferentes  requerimentos  de  administração,  know-how  e  estrutura,  para

setores e atividades distintas.  6.  A Administração Pública,  pautada pelo

dever  de  eficiência  (art.  37,  caput,  da  Constituição),  deve  empregar  as

soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à

população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado,

pela  teoria  e  pela  prática internacional,  que a  terceirização não importa

precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº

8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos

encargos  trabalhistas,  não  transfere  à  Administração  Pública  a

responsabilidade  por  seu  pagamento,  representa  legítima  escolha  do

legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção

à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8.

Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por

esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min.

CEZAR  PELUSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  24/11/2010.  9.  Recurso

Extraordinário  parcialmente  conhecido  e,  na  parte  admitida,  julgado

procedente  para  fixar  a  seguinte  tese  para  casos  semelhantes:  “O
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inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado

não  transfere  automaticamente  ao  Poder  Público  contratante  a

responsabilidade  pelo  seu  pagamento,  seja  em  caráter  solidário  ou

subsidiário,  nos  termos  do  art.  71,  §  1º,  da  Lei  nº  8.666/93”.

(STF,  RE 760931,  Relatora Min.  ROSA WEBER,  Relator  p/  Acórdão:  Min.

LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  26/04/2017,  PROCESSO

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-206  DIVULG 11-09-

2017 PUBLIC 12-09-2017) 

(sublinhamos)

Posto  isso,  a  interpretação  constitucional  que  vem  sendo  dada  pela

Suprema Corte às regras que tratam das ações e serviços de saúde tem sido no

sentido de entender como adequada ao texto constitucional a delegação de sua

execução  a  entidades  privadas.  Todavia,  ainda  que  fixada  a  admissibilidade

abstrata dessa solução,  há  que se verificar  o  atendimento a outros requisitos

legais,  que  são  fundamentais  para  se  atestar  a  validade  em  concreto  das

contratações.

2 – Das diversas modalidades de execução indireta dos serviços públicos

de assistência à saúde por entidades sem fins lucrativos
 

A transferência da execução de serviços públicos a entes privados integra

o fenômeno das  parcerias da Administração Pública,  acerca das quais ensina

Maria Sylvia Zanella di Pietro1:

Neste livro, o vocábulo parceria é utilizado para designar todas as formas

de sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, são organizadas

1 Parcerias na Administração Pública, 11ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2017, p. 26.
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entre os setores públicos e privado, para a consecução de fins de interesse

público  e  a  iniciativa  privada  nos  âmbitos  social  e  econômico,  para

satisfação  de  interesses  públicos,  ainda  que,  do  lado  do  particular,  se

objetivo  o  lucro.  Todavia,  a  natureza  econômica  da  atividade  não  é

essencial  para caracterizar a parceria,  como também não o é a ideia de

lucro,  já  que  a  parceria  pode  dar-se  com  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos que atuam essencialmente na área social e não econômica.

As  formas  de  parceria  atualmente  existentes,  pelas  quais  um  serviço

público pode ser transferido a uma entidade sem fins lucrativos, são os seguintes:

(a) Contrato de gestão com organizações sociais (OS), com amparo na Lei

Federal nº 9.637/98;

(b)  Termo de parceria com organização da sociedade civil  de interesse

público (OSCIP), com amparo na Lei Federal nº 9.790/99;

(c) Contrato administrativo com cooperativa, com amparo na Lei Federal nº

8.666/93;

(d) Termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com

organização da sociedade civil (OSC), com amparo na Lei Federal nº 13.019/14.

O  Anexo  I  da  presente  nota  técnica  apresenta  tabela  indicando  as

especificidades normativas de cada uma dessas formas de execução indireta dos

serviços  de  assistência  à  saúde.  Indicaremos  abaixo  os  aspectos  que  mais

frequentemente  têm  dado  ensejo  à  caracterização  de  irregularidades  nessas

parcerias. 
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3 – Da necessidade de estudo técnico justificando a delegação da

execução dos serviços públicos de assistência à saúde
 

Embora  a  Administração  Pública  possa,  em  tese,  optar  pela  execução

indireta  desses  serviços,  nos  moldes  traçados  pela  Constituição  Federal,  é

necessário avaliar o contexto concreto no qual se deu a opção pela adoção do

modelo específico de parceria escolhido pelo ente público.

 

Vigora nesse campo,  como em qualquer  outro do agir  administrativo,  o

dever do Poder Público  motivar  a opção adotada, notadamente quando atua de

maneira a excepcionar a regra geral estabelecida na Constituição Federal, que é

a  execução  direta  dos  serviços  de  saúde  pública.  A  apresentação  das

circunstâncias fáticas e jurídicas que lastreiam a decisão administrativa é requisito

de validade procedimental, conforme ensina Marçal Justen Filho2:

A  procedimentalização  consiste  na  submissão  das  atividades

administrativas  à  observância  de  procedimentos  como  requisito  de

validade  das  ações  e  omissões  adotadas.  A  função  administrativa  se

materializa em atividade administrativa, que é um conjunto de atos. Esse

conjunto  de  atos  deve  observar  uma  sequência  predeterminada,  que

assegure a possibilidade de controle do poder jurídico quanto à promoção

dos direitos fundamentais.

A atuação administrativa deve materializar-se de modo formal,  seguindo

uma ordenação lógica destinada a evitar a atuação abusiva do titular da

competência. O formalismo não significa ritualismo inútil. O formalismo do

2 Curso de direito administrativo, 13ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2018, e-book
disponível em: 
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/91049397/v13/document/15710
1024/anchor/a-157101024.
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procedimento é uma garantia de limitação do poder, de cumprimento das

funções estatais e de respeito aos direitos fundamentais.

A procedimentalização impede a concentração decisória num ato imediato

e único. Mais ainda, assegura a oportunidade de manifestação para todos

os potenciais  interessados,  a  qual  deverá  ser  promovida  (em princípio)

previamente a qualquer decisão.  Enfim, a procedimentalização exige que

toda e qualquer decisão administrativa seja logicamente compatível com os

eventos que lhe foram antecedentes e se traduza em manifestação fundada

em motivos cuja procedência é requisito de validade.

(sublinhamos)

Por essa razão, colocam-se sempre para o ente público duas condições

para legitimar a opção adotada, quais sejam:

(a) A demonstração de que a execução indireta era mais vantajosa do que

a execução direta, e

(b) A demonstração de que a forma de execução indireta adotada era mais

vantajosa  do  que  todas  as  demais  modalidades  de  execução  indireta

contemplados no ordenamento jurídico.

No que se refere às diversas formas jurídicas pelas quais pode se dar a

transferência da execução das atividades ligadas à saúde pública pelo Estado à

iniciativa privada, merece referência a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro3:

Por  outro  lado,  quando  a  atividade  a  ser  contratada  não  comportar

cobrança de tarifa do usuário, como uma atividade da área social (saúde

ou educação, por exemplo), ou da área administrativa (atividade-meio), o

3 Parcerias na Administração Pública, 11ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2017, pp. 46-47.

15/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

poder público poderá optar entre a empreitada regida pela Lei nº 8.666 e a

concessão administrativa quando a prestação do serviço for precedida da

realização de  uma obra  pública,  como um hospital  ou  uma escola,  por

exemplo.  O contrato,  nesse caso,  englobará a  obra e o  serviço em um

único projeto de parceria público-privada.

(…)

Além disso, também são possíveis,  na área dos serviços sociais,  como

formas de parceria, o convênio, agora em parte substituído pelos contratos

de  gestão,  termos  de  parceria,  termos  de  colaboração  e  termos  de

fomento,  bem  como  a  terceirização  das  atividades,  em  que  há  a

transferência da simples execução material, e não da gestão operacional

do serviço, como ocorre na concessão.

De  forma  idêntica,  lecionam  Carlos  Ari  Sundfeld  e  Rodrigo  Pagani  de

Souza4:

As entidades do Terceiro Setor podem vir a firmar vínculos de parceria com

o Estado para a prestação de serviços de relevância pública — como os de

saúde  e  educação  —,  recebendo  recursos,  sobretudo  financeiros,  para

tanto. Estes vínculos podem ser pactuados por meio de diferentes tipos de

instrumento, a depender da legislação aplicável:  termos de parceria sob a

Lei nº 9.790/99, próprios somente para vínculos com entidades qualificadas

como  OSCIP;  contratos  de  gestão  sob  a  Lei  nº  9.637/98,  somente  para

vínculos  com  entidades  qualificadas  como  Organizações  Sociais;  e

contratos de repasse,  convênios e outros instrumentos congêneres  sob a

Lei nº 8.666/93, que têm servido tanto a vínculos com entidades que não

detêm qualquer título jurídico especial  quanto a vínculos com entidades

4 “As  modernas  parcerias  públicas  com  o  terceiro  setor”, A&C  -  Revista  de  Direito

Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, nº 43, jan/mar 2011, acessível

em:  http://bidforum.com.br/bidBiblioteca_periodico_telacheia_pesquisa.aspx?i=72291&p

=7#. 
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que os detêm. 

Por  esses  motivos,  cumpre  ao  Poder  Público  apresentar  o  cálculo  de

custo-benefício indicando comparativamente os custos e as vantagens entre a

execução direta e as formas possíveis de parceria. A falta de fundamentação a

esse  respeito  viola  o  dever  de  motivação,  que  é  requisito  de  validade  do

procedimento administrativo destinado à seleção de entidade para a execução

dos serviços de assistência à saúde. 

4 – Da necessidade de estimativa de preços do ajuste que se pretende

celebrar
 

Além de fundamentar a opção por uma modalidade de parceria dentre as

diversas  existentes,  cabe  ao  Poder  Público  explicitar  os  parâmetros  objetivos

utilizados para calcular o valor estimado do ajuste a celebrar. A finalidade dessa

pesquisa de preços é possibilitar que se defina o valor justo da contratação.

A  estimativa  de  preços  (ou  pesquisa  de  preços,  como  também  é

denominada) constitui exigência fundamental da etapa interna dos procedimentos

de contratação pública. Ao fixar o parâmetro de valor adequado à prestação de

que  o  Poder  Público  necessita,  a  estimativa  de  preços  permite  que  o  ente

governamental  verifique  se  dispõe  de  recursos  suficientes  para  a  arcar  com

despesa.  Por  sua vez,  a  indicação de disponibilidade financeira  para  quitar  o

débito  configura  um  dos  requisitos  formais  do  procedimento  destinado  à

contratação, conforme previsto no art. 38, “caput” e § 2º, e art 43, IV, ambos da

Lei Federal nº 8.666/93:
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Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de

processo administrativo,  devidamente autuado, protocolado e numerado,

contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do

recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(…)

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:  

(…)

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

(…)

Art.  43.  A  licitação  será  processada  e  julgada  com  observância  dos

seguintes procedimentos:

(…) 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do

edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados

por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de

registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de

julgamento,  promovendo-se  a  desclassificação  das  propostas

desconformes ou incompatíveis;

De maneira similiar, prevê a Lei Federal nº 10.520/02, acerca do pregão:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

(…) 

III  -  dos  autos  do procedimento  constarão  a  justificativa  das  definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem

licitados; e
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Posto isso, a pesquisa de preços constitui condição necessária não apenas

para  permitir  à  Administração  Pública  verificar  a  existência  de  disponibilidade

orçamentária, mas, também, para possibilitar-lhe identificar se as propostas dos

eventuais  participantes  da  licitação  encontram-se  adequadas  aos  valores

praticados  no  mercado.  Sobre  o  tema,  merece  transcrição  a  lição  de  Flávio

Amaral Garcia5:

A estimativa de preços apresenta três funções importantes:  (i)  define a

modalidade de licitação, a partir dos limites de valor previstos no art. 23 da

Lei 8.666/1993 para cada uma delas – salvo nos casos de pregão, quando a

modalidade é definida em razão da natureza do objeto, e não em razão do

valor;  (ii)  serve,  como  regra,  de  referência  e  parâmetro  objetivo  de

classificação  das  propostas  e  aferição  de  sua  exequibilidade,  sendo

inaceitáveis os valores que ficarem acima do estipulado nas pesquisas; (iii)

fundamenta  a  posterior  verificação  da  existência  de  recursos

orçamentários para o pagamento das despesas de contratação.

(sublinhamos)

Veja-se,  ainda,  o  que  dispõe  o  Manual  de  Orientação  –  Pesquisa  de

Preços, da Secretaria de Controle Interno do Superior Tribunal de Justiça6:

A pesquisa de preços consiste  em procedimento prévio e  indispensável

para  a  verificação  de  existência  de  recursos  suficientes  para  cobrir

despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também para

confronto e exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de

referência que a Administração está disposta a contratar, devendo constar

5 Licitações  e  Contratos  Administrativos  –  Casos  e  Polêmicas,  5ª  ed.,  São  Paulo,  Editora
Malheiros, 2018, p. 195.
6 Manual de Orientação – Pesquisa de Preços, disponível em:
http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20contas%20p
%C3%BAblicas/Manual%20de%20pesquisa%20de%20pre
%C3%A7o/manual_de_orientacao_de_pesquisa_de_precos.pdf
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no edital o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a

pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como

de  fundamental  importância  nos  procedimentos  de  contratação  da

Administração  Pública,  funcionando  como  instrumento  de  baliza  aos

valores  oferecidos  nos  certames  licitatórios  e  àqueles  executados  nas

respectivas  contratações.  Assim,  sua  principal  função  é  garantir  que  o

Poder Público identifique o valor médio de mercado para uma pretensão

contratual. 

A formação desse parâmetro acerca do  preço justo  pode ser  feita  com

recurso aos seguintes meios:

(a) Consulta a pessoas jurídicas que prestam serviços da mesma natureza

que aquele que se pretende contratar, para que apresentem estimativa de preços

detalhada, discriminando cada item da composição de custos, e

(b) Consulta a outras entidades públicas que firmaram ajustes semelhantes

recentemente, para aferir o preço médio dos serviços a serem contratados.

A ausência de adequada estimativa de preços, com base nos parâmetros

acima referidos, configura ofensa às normas sobre licitações e contratações pela

Administração Pública. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de

Contas da União:

Sumário:

REPRESENTAÇÃO. FALHAS EM DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA.  PEDIDO  DE  CAUTELAR.  OITIVA  PRÉVIA.  CONFIRMAÇÃO

DOS  PRESSUPOSTOS.  ADOÇÃO  DE  CAUTELAR.  OITIVAS.

DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO AO LICITANTE DE
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AJUSTE  DA  PROPOSTA  PARA  ERROS  MATERIAIS  IRRELEVANTES  E

SANÁVEIS. ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO ATO ILEGAL.

Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de

possíveis  irregularidades  relacionadas  ao  pregão  eletrônico  2/2015  da

Fundação Nacional de Saúde, cujo objeto é a contratação de central  de

serviços (service desk) para a manutenção de equipamentos, atendimento

e  suporte  técnico  remoto  e  presencial  às  solicitações  dos  usuários

referentes aos ativos de tecnologia da informação,

ACORDAM  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  reunidos  em

sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1.  conhecer  da  representação,  porquanto  presentes  os  requisitos  de

admissibilidade  previstos  no  art.  113,  §  1º,  da  Lei  8.666/1993,  c/c  arts.

235, caput,  e 237, inciso VII  e parágrafo único, do Regimento Interno do

TCU, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c art.

45, caput, da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a

Fundação Nacional de Saúde adote as providências necessárias à anulação

do ato de desclassificação da proposta da empresa Stefanini Consultoria e

Assessoria  em  Informática  S/A,  bem  como  dos  atos  subsequentes,

facultando a retomada do processo licitatório no momento de análise da

referida proposta,  em razão de aplicação de formalismo exagerado e do

não  atendimento  do  interesse  público  no  critério  de  julgamento,

contrariando o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e os arts. 24 e 29-A, caput e §

2º, da IN-SLTI/MPOG 2/2008, bem como a jurisprudência do TCU (Acórdãos

834/2015, 2.371/2009, 1.179/2008, 1.791/2006 e 2.104/2004, todos Plenário, e

Acórdão 4.621/2009,  da 2ª Câmara),  informando a esta Corte, no mesmo

prazo, as medidas adotadas;

9.3.  com  base  no  art.  7º  da Resolução-TCU  259/2014,  dar  ciência  à
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Fundação Nacional de Saúde sobre as seguintes impropriedades, relativas

ao pregão eletrônico 2/2015,  para que sejam adotadas medidas internas

com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes:

9.3.1.  realização  de  pesquisas  de  preços  com  utilização  de  orçamento

manifestamente superior à prática de mercado (cerca de 40% superior ao

segundo orçamento de maior valor), o que contraria o art. 2º, § 6º, da IN-

SLTI/MPOG 5/2014 e o posicionamento do TCU representado no Acórdão

2.943/2013, do Plenário;

9.3.2. realização de pesquisa de preços com amplitude insuficiente, restrita

ao possível envio de dois e-mails a oito empresas do ramo, tendo-se obtido

apenas três orçamentos, não obstante o mercado fornecedor do serviço

ser  vasto;  e,  ainda,  que  não  se  considerou  a  utilização  de  preços  de

contratações similares na Administração Pública e a informações de outras

fontes, tais como o ComprasNet e outros sites especializados, afrontando o

art.  26,  parágrafo  único,  incisos  II  e  III,  e  o  art.  43,  inciso  IV,  da  Lei

8.666/1993,  conforme  entendimento  do  TCU,  a  exemplo  dos  Acórdãos

2.170/2007 e 819/2009, ambos do Plenário;

9.3.3. não realização, por meio do sistema, de negociação com a licitante

vencedora a fim de obter melhor proposta, em afronta ao art. 24, §§ 8º e 9º,

do  Decreto  5.450/2005,  e  à  jurisprudência  do  TCU,  conforme  Acórdãos

3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário;

9.3.4.  aplicação  da  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  pactuada  entre  o

Sindicato  dos Trabalhadores  em Processamento  de  Dados,  Serviços  de

Informática e Similares do Estado do Ceará (SINDPD-CE) e o Sindicato das

Empresas  de  Asseio  e  Conservação  do  Estado  do  Ceará  (SEAC-CE),

quando da avaliação da proposta da Stefanini Consultoria e Assessoria em

Informática  S.A.,  muito  embora  a  empresa,  devido  a  sua  atividade

econômica preponderante, não se vincular a esse último sindicato, mas ao

Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do

Ceará (SEITAC), conforme as regras estabelecidas nos artigos 511, 570 e

seguintes do Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), o

22/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

que infringiu o princípio da legalidade, nos termos do art. 3º, caput, da Lei

8.666/1993;

9.4. comunicar o inteiro teor desta deliberação à unidade jurisdicionada e à

representante;

9.5.  arquivar  os  presentes  autos,  com  base  no  art.  169,  inciso  V,  do

Regimento Interno do TCU, sem prejuízo que a unidade instrutiva monitore

a deliberação.

(TCU, Acórdão nº 2637/2015 – Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas)

(sublinhamos)

Observa-se,  ainda,  os  seguintes  precedentes  do  Superior  Tribunal  de

Justiça,  considerando que a ausência de pesquisa prévia de preços configura

frontal violação à Lei Federal nº 8.666/93 e à Lei Federal nº 10.520/02, apta a

caracterizar ato de improbidade administrativa:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA BEM DELIMITADA NO

ACÓRDÃO  RECORRIDO.  AFASTAMENTO  DA SÚMULA 7.  MAU  USO  DE

VERBAS FEDERAIS REPASSADAS PELA UNIÃO. DISPENSA INDEVIDA DE

LICITAÇÃO.  PRESENÇA  DO  DOLO  GENÉRICO  E  DO  PREJUÍZO

PRESUMIDO. ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO.

I - Trata-se de ação civil pública que imputou aos agravados a prática de ato

de improbidade administrativa em razão do mau uso das verbas federais

repassadas pela União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento

Agrário representado pela Caixa Econômica Federal - CEF, à Federação dos

Trabalhadores da Agricultura do Estado de Sergipe - FETASE.

II  -  Fundamentos fáticos quanto ao mau uso das verbas federais  ante a

dispensa indevida de licitação foram bem delineados no acórdão recorrido.

Hipótese de revaloração jurídica dos fatos. Afastamento da Súmula 7 como

óbice para o conhecimento do recurso especial.

Precedentes:  AgInt  no  AREsp  824.675/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
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MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

julgado em 29/08/2016, DJe 02/02/2017 e REsp 1245765/MG, Rel.

Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em

28/6/2011, DJe 3/8/2011.

III  -  Ao  realizar  a  aplicação de  recursos federais  sem prévia  licitação,  a

conduta praticada pelos réus afrontou os princípios que regem a licitação,

violando,  notadamente,  os deveres de legalidade,  da impessoalidade,  da

moralidade, da igualdade e da probidade administrativa, nos termos do art.

3º da Lei n. 8.666/93.

IV  -  Ainda  que  não  exista  má-fé  ou  desonestidade,  de  forma  livre  e

consciente, os réus admitiram as contratações de bens, de serviços e de

serviços técnicos especializados sem realização de certames licitatórios,

bem como,  sem qualquer  pesquisa  de  cotação  de  preços,  afrontando  a

determinação dos arts. 2º, 13, inc. VI, §1º, 15, 23 e 24, inc. II, da Lei 8.666/93.

Está caracterizado,  desse modo,  o dolo ainda que genérico e  também o

prejuízo mesmo que presumido ao erário. Precedentes: REsp 1685214/MG,

Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em

21/11/2017,  DJe  19/12/2017  e  REsp1624224/RS,  Rel.  Ministro  FRANCISCO

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 6/3/2018.

V - Indevida improcedência dos pedidos contidos na ação civil pública por

improbidade  administrativa  na  sentença  e  no  acórdão  recorrido,  por

violação ao art. 10, VIII, da Lei 8.429/92.

VI - Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1196567/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

(sublinhamos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  OFENSA AO

ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. IRREGULARIDADES

NA LICITAÇÃO.  ART.  10  DA LEI  8.429/92.  ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
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ORIGEM  QUE,  À  LUZ  DAS  PROVAS  DOS  AUTOS,  CONCLUIU  PELA

CARACTERIZAÇÃO  DO  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA E  DO

ELEMENTO  SUBJETIVO.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.  Agravo interno interposto em 28/04/2016, contra decisão publicada em

20/04/2016,  que,  por  sua vez,  julgara recurso interposto contra  decisum

publicado na vigência do CPC/73.

II.  Trata-se,  na  origem,  de  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade

administrativa,  proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em

desfavor  de  Joaquim  da  Silva  Pires,  então  Prefeito,  Município  de

Minaçu/GO e Auto Posto Portaria LTDA., após apuração, pelo Tribunal de

Contas do Município, de diversas irregularidades encontradas em contrato

de fornecimento de combustíveis firmado, em 2008, entre a Prefeitura de

Minaçu/GO e a empresa Auto Posto Portaria Ltda.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto

a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez

que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente,

de  modo  coerente  e  completo,  as  questões  necessárias  à  solução  da

controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV.  No  caso,  o  acórdão  recorrido,  com  fundamento  no  acervo  fático-

probatório  dos  autos,  concluiu  que  o  agravante  concorreu,  de  forma

consciente  e  voluntária,  para  o  cometimento  dos  atos  de  improbidade

previstos  no  art.  10  da  Lei  8.429/92,  e  anuiu  com  as  irregularidades

cometidas no procedimento licitatório, permitindo a aquisição de bens e

serviços por preços superiores aos de mercado.

Segundo  o  acórdão  recorrido,  o  agravante,  "prefeito  do  Município  de

Minaçu-GO à época dos fatos, autorizou sem qualquer pesquisa de preços

o  Pregão  17/2007  e  homologou  a  licitação  contendo  diversas

irregularidades, tais como, ausência de ato de designação do pregoeiro;

ausência de planilha orçamentária, conforme exigência do artigo 15, §7º,

inciso II, c/c o artigo 40, §2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93 (pesquisa
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de preço);  ausência  de parecer  jurídico sobre  as minutas e  a  licitação;

inexistência de certificado de verificação emitido pelo controle interno do

Município", bem como que "está caracterizado o superfaturamento, já que

o ente municipal adquiriu óleo diesel por R$ 2,25, gasolina por R$ 2,99 e

álcool hidratado por R$ 1,99,  enquanto que o preço de mercado de tais

produtos eram, à época, R$ 2,05, R$ 2,81 e R$ 1,87, respectivamente, o que

gerou um prejuízo ao erário de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete

mil  reais)".  Nesse  contexto,  a  análise  da  pretensão  recursal,

consubstanciada  no  afastamento  do  ato  improbo,  com  a  consequente

inversão  da  conclusão  adotada  na  origem,  demandaria  o  reexame  da

matéria fático-probatória,  o que é vedado, em sede de recurso especial,

ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt  no  AREsp  852.118/GO,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016)

(sublinhamos)

Atente-se  para  o  fato  de  que,  embora  a  ausência  de  efetiva  pesquisa

prévia de preços caracterize, de per si, ato ilícito, a configuração de prejuízo ao

erário para o fim de incidência do art. 10 da Lei Federal nº 8.429/92 depende da

comprovação  de  que  os  preços  pagos  pela  Administração  Pública  foram

superiores aos praticados pelo mercado. 

5 – Da contratação irregular de mão de obra para o desenvolvimento de

atividades-fim da Administração Pública

As  parcerias  entre  o  Poder  Público  e  as  entidades  sem fins  lucrativos

destinam-se à  prestação de serviços de assistência à saúde, sendo irregular a
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contratação de pessoas jurídicas para o exclusivo provimento de mão de obra

relativa a atividades finalísticas da Administração Pública. 

A diferença consiste no fato de que, na prestação de serviços, é contratado

um resultado a ser fornecido pela entidade privada, sem que seja relevante, para

a Administração Pública, o quantitativo de profissionais e como esse quantitativo

será distribuído: uma vez cumprida adequadamente a prestação contratada, os

recursos humanos utilizados para isso não estão na órbita de interesse do Poder

Público. Por sua vez, quando o contrato versa sobre o fornecimento de mão de

obra, a quantidade e a natureza dos profissionais constitui o objetivo central do

ajuste. No que diz respeito ao provimento de profissionais para o desempenho de

atividades finalísticas da Administração Pública (como ocorre, no caso da saúde,

com os médicos, enfermeiros, odontólogos e outros), a forma constitucionalmente

admitida de ingresso no serviço público é o concurso público, nos moldes do art.

37, II, da Constituição Federal. Em vista disso, a contratação de pessoa jurídica

de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, para prover essa mão de obra,

configura burla à regra constitucional do concurso público. Assim entende Maria

Sylvia Zanella di Pietro7:

No âmbito da Administração Pública Direta, das autarquias e das fundações

públicas, a terceirização, como contrato de fornecimento de mão de obra,

não tem guarida, nem mesmo com base na Lei nº 6.019, que disciplina o

trabalho  temporário,  porque  a  Constituição,  no  art.  37,  II,  exige  que  a

investidura em cargos, empregos ou funções se dê sempre por concurso

público. O servidor público está submetido a regime constitucional diverso

daquele a  que se submetem os trabalhadores do setor  privado.  A única

hipótese  em  que  se  poderia  enquadrar  a  contratação  temporária,  sem

concurso, seria aquela prevista no art. 37, IX, da Constituição, que prevê a

'contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária

7 Parcerias na Administração Pública, 11ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2017, p. 271.
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de excepcional interesse público'. Mas esse dispositivo não é autoaplicável.

Ele  só  pode  ser  aplicado  quando  disciplinado  em  lei  de  cada  ente

governamental;  essa  lei  é  que  dirá  como  se  faz  a  contratação  e  as

hipóteses em que ela será possível.

Mais adiante, prossegue a referida doutrinadora8:

Também  não  há  fundamento  constitucional  para  essas  empresas

contratarem pessoal sem concurso público. O art. 37, II,  da Constituição

Federal, ao exigir concurso público para investidura em cargo ou emprego

público, atinge todas as entidades da Administração indireta, seja qual for

o tipo de atividade que exerçam (serviço público ou atividade econômica).

No que diz respeito à contratação temporária, com base no art. 37, IX, da

Constituição,  cabe  ainda  lembrar  que  a  maior  parte  das  leis  que

disciplinam o dispositivo exige processo seletivo, mesmo na contratação

de pessoal temporário, o que afasta a contratação por meio de interposta

pessoa,  como  ocorre  nos  contratos  de  fornecimento  de  mão  de  obra.

Normalmente,  dispensa-se  o  concursos apenas  nos  casos de  urgência,

incompatível com o procedimento do concurso público.

Vale  dizer  que,  em  relação  ao  servidor  público,  existem  duas

possibilidades:  (i)  ele  é  selecionado  para  ocupar  cargo  ou  emprego

público,  mediante  concurso  público,  com fundamento  no  art.  37,  II,  da

Constituição  (com ressalva  para  os  cargos  em comissão);  ou  (ii)  ele  é

contratado  em  caráter  temporário,  com  fundamento  no  art.  37,  IX,  da

Constituição, e no regime estabelecido por lei de cada ente da federação.

Não há espaço para a contratação de trabalho temporário com base na Lei

nº 6.019/1974, seja na redação original, seja na redação dada pela Lei nº

13.429/2017.

Em sentido idêntico, leciona Flávio Amaral Garcia9:

8 ob. cit., p. 273.
9 Licitações  e  Contratos  Administrativos  –  Casos  e  Polêmicas,  5ª  ed.,  São  Paulo,  Editora
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A essência da terceirização é a atividade, e não a pessoa. Dito em outros

termos: o  que o ente público espera em qualquer  terceirização é  que o

objeto seja adequadamente desenvolvido e que atenda ao escopo definido

no edital. O próprio enunciado da Súmula 331 do TST expressa essa ideia

de forma categórica quando condiciona a terceirização à inexistência de

pessoalidade, deixando claro que o foco é a prestação do serviço, e não o

seu prestador.

Na terceirização busca-se especialização, com a contratação de um serviço

com  objeto  definido  e  que  encontre  no  mercado  várias  empresas  que

concentram seus esforços em determinada área do conhecimento.

Logo se vê que a terceirização não se confunde com o fornecimento de

mão de obra, porquanto essa forma de contratar centra o objto contratual

nas pessoas, e não no serviço. No fornecimento de mão de obra não há um

objeto definido. Não se almeja um serviço específico, mas um suporte na

área  de  recursos  humanos  com  vistas  a  atender  às  mais  diversas

necessidades  administrativas.  Via  de  regra,  as  atividades  são

completamente díspares e envolvem áreas de conhecimento que nem de

perto se interrelacionam.

Prossegue o autor10:

Existem diversas formas de contratar mão de obra para a Administração

Pública  por  meio  de  interposta  pessoa.  Mencionem-se,  como exemplos,

convênios com entidades do Terceiro Setor sem um objeto definido e como

mero pretexto de alocar recursos humanos; as contratações diretas com as

instituições  sem fins  lucrativos  (art.  24,  XIII,  da  Lei  8.666/1993)  também

podem,  se  manejadas  de  forma  equivocada,  se  prestar  a  essa

intermediação,  assim  como  as  'falsas'  cooperativas,  que,  utilizando-se

dessa forma societária,  fornecem qualquer tipo de serviço,  normalmente

Malheiros, 2018, pp. 490-491.
10 Ob. cit., pp. 491-492.
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em função de um amplíssimo objeto social.

Mesmo que, em qualquer das situações mencionadas, a contratação seja

precedida de licitação, o fato é que essa circunstância não a legitima, eis

que continuará sendo mera intermediação de mão de obra.

 

Sem embargo disso, por vezes os ajustes celebrados com entidades sem

fins lucrativos têm por objeto o fornecimento de profissionais da área de saúde,

tais como médicos, enfermeiros e odontólogos.

Nesses  casos,  tanto  os  termos  de  referência,  quanto  os  editais  e  os

contratos,  consignam  a  obrigação  da  entidade  selecionada  fornecer  um

determinado número de profissionais das categorias indicadas. Outra forma de

concretizar a contratação de mão de obra consiste na previsão de fornecimento

de profissionais por meio da indicação da carga horária.  Veja-se os exemplos

abaixo,  todos  relativos  à  ilícita  previsão  do  fornecimento  de  mão  de  obra,

extraídos de procedimentos de contratação em Municípios diversos:

Exemplo 1
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Exemplo 2

Exemplo 3
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Exemplo 4

Reforçando os posicionamentos doutrinários antes mencionados, observa-

se que a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de mão de obra para

o Poder Público é amplamente rechaçada pela jurisprudência. Nesse sentido, o

seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO  REGIMENTAL  NA  SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  CONTRATO

ADMINISTRATIVO.  TERCEIRIZAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA.  AUSÊNCIA DE

32/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

GRAVE  LESÃO  À  ORDEM  E  À  ECONOMIA  PÚBLICAS.  DECISÃO

AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTROLE DE

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

AGRAVO.  REGIMENTAL AO  QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  I  –  Decisão

agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de

comprovação  da  alegada lesão à  ordem e  à  economia  públicas.  II  –  O

Supremo Tribunal  Federal  pacificou o entendimento de que não viola  o

princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato

administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. III –  A contratação

administrativa  para  a  mera  alocação  de  mão  de  obra,  inclusive  para  o

desempenho de atividades finalísticas da administração pública, pode ser

danosa  ao  interesse  público,  ferindo  os  comandos  constitucionais

inseridos  no  caput  e  no  inciso  II  do  art.  37.  Risco  de  dano  inverso.

Precedente. IV – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam

os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao

mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com

os pressupostos da suspensão de liminar. V – Agravo regimental ao qual

se nega provimento.

(STF,  SL 885  AgR,  Relator  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI  (Presidente),

Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015)

(sublinhamos) 

No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se o seguinte precedente: 

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  LEI  8.429/92.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  SEM

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE CONTRATOS

DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.

VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. LESÃO
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À  MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.  PENA DE  RESSARCIMENTO.  DANO

EFETIVO.  SANÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS COMPATÍVEIS COM A

INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

1.  Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público Estadual em face de

ex-dirigentes de instituição bancária estadual, por suposta prática de atos

de improbidade administrativa, decorrentes da contratação de funcionários

para  trabalharem  na  mencionada  instituição  bancária  estadual,  sem  a

realização  de  concurso  público,  mediante  a  manutenção  de  vários

contratos de fornecimento de mão-de-obra, via terceirização de serviços,

com inobservância do art. 37, II, da Constituição Federal.

2. A Lei nº 8.429/92, da Ação de Improbidade Administrativa, explicitou o

cânone inserto no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, tendo

por  escopo  impor  sanções  aos  agentes  públicos  incursos  em  atos  de

improbidade  nos  casos  em que:  a)  importem em enriquecimento  ilícito

(artigo 9º); b) causem prejuízo ao erário público (artigo 10); e c) atentem

contra  os princípios  da Administração Pública  (artigo  11),  aqui  também

compreendida a lesão à moralidade administrativa.

3.  Acórdão  recorrido  calcado  na  assertiva  de  que:  "(...)Indispensável,

portanto, para a viabilidade e êxito do processo, que se esteja perquirindo

acerca  de  dano  ou  ameaça  a  interesses  de  âmbito  coletivo.  O  que  se

discute, nos autos, é se a contratação de servidores, para trabalharem no

BEMGE  S/A,  causou  dano  ao  erário  público  ou  se,  de  outra  forma,

acarretou  enriquecimento  indevido  aos  seus  dirigentes.  Com  efeito,  tal

indagação  foi  bem enfrentada  pelo  d.  Magistrado,  no  sentido  de  que  a

contratação irregular de servidores públicos, sem que se submetessem a

concurso  público,  não  configura  violação  a  princípios  norteadores  da

Administração Pública, de sorte a atrair qualquer penalidade atentatória à

sua  probidade  e  retidão.  Na  realidade,  o  enriquecimento  ilícito  dos

apelados  deixou  de  ocorrer,  pelo  simples  e  primordial  fato  de  que  os

contratados  prestaram  os  serviços  regularmente  e,  em  função  disto,

receberam em contrapartida a devida remuneração, não tendo havido, pois,
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qualquer prejuízo em desfavor da referida sociedade de economia mista.

(...)" 4. O ato de improbidade sub examine se amolda à conduta prevista no

art.  11,  da  Lei  8429/92,  revelando  autêntica  lesão  aos  princípios  da

impessoalidade  e  da  moralidade  administrativa,  tendo  em  vista  a

contratação  de  funcionários,  sem  a  realização  de  concurso  público,

mediante a manutenção de vários contratos de fornecimento de mão-de-

obra,  via  terceirização  de  serviços,  para  trabalharem  em  instituição

bancária  estadual,  com  inobservância  do  art.  37,  II,  da  Constituição

Federal.

5.  In  casu,  restou  incontroverso  nos  autos  a  ausência  de  dano  ao

patrimônio  público,  porquanto  os  ocupantes  dos  cargos  públicos

efetivamente  prestaram  os  serviços  pelos  quais  foram  contratados,

consoante  assentado  pelo  Tribunal  local,  tampouco  ensejou  o

enriquecimento  ilícito  aos  seus  dirigentes.  Esses  fatos  impedem  as

sanções econômicas preconizadas preconizadas pelo inciso III, do art. 12,

da Lei 8429/92, pena de ensejar enriquecimento injusto.

6.  A  aplicação  das  sanções,  nos  termos  do  artigo  21,  da  Lei  de

Improbidade,  independe  da  efetiva  ocorrência  de  dano  ao  patrimônio

público,  uma  vez  que  há  medidas  repressivas  que  não  guardam,

necessariamente, conteúdo econômico; v.g., como a suspensão de direitos

políticos, a declaração de inabilitação para contratar com a Administração,

etc,  o  que  autoriza  a  aplicação  da  norma  sancionadora  prevista  nas

hipóteses de lesão à moralidade administrativa, verbis: "Art.21. A aplicação

das sanções previstas nesta lei  independe:  I  -  da efetiva ocorrência  de

dano ao patrimônio público; II - da aprovação ou rejeição das contas pelo

órgão de controle  interno ou pelo  Tribunal  ou Conselho de Contas."  7.

Subjaz, assim, a afronta à moralidade administrativa, o que recomenda o

afastamento dos recorrentes  no trato da coisa  pública,  objetivo  que se

aufere pela proibição de para contratar com a Administração Pública.

8.  Dessarte,  considerada  a  inocorrência  de  dano  ao  erário  e  de

enriquecimento  ilícito,  uma  vez  que  os  serviços  foram  realizados,  a
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reversão ao estado anterior manifesta-se impossível (ad impossiblia nemo

tenetur).

9.  Nada  obstante,  e  apenas  obiter  dictum,  o  fato  de  a  contratação  de

funcionários, sem a realização de concurso público, ter se dado mediante a

manutenção  de  vários  contratos  de  fornecimento  de  mão-de-obra

(terceirização  de  serviços)  e  não  de  contratação  originária,  consoante

afirmado no voto proferido na sessão realizada em 06.11.2007, não enseja a

alteração do entendimento externado naquela assentada, máxime porque

"Os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  lembrados  no

acórdão, não podem servir de justificativa para eximir o agente público e

isentá-lo das sanções previstas em lei. Mal aplicados, os princípios podem

significar a impunidade e frustrar os fins da lei" (REsp nº 513.576/MG, Rel.

p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 06/03/2006).

10. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II,  CPC, quando o Tribunal de origem

pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos,

cujo decisum revela-se devidamente fundamentado.

Ademais,  o  magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os

argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados

tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte:

RESP 658.859/RS, publicado no DJ de 09.05.2005.

11. Recurso especial parcialmente provido para, com fulcro no art. 12, III da

Lei 8.429/92, impor aos recorridos a proibição de contratar com o Poder

Público, pelo prazo de 03 (três) anos, tendo em vista que as sanções da Lei

8.429/92 não são cumulativas (REsp 658389/MG, Relatora Ministra Eliana

Calmon, DJ de 03.08.2007).

(STJ, REsp 772.241/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado

em 15/04/2008, DJe 24/06/2009)

(sublinhamos)

 

Sobre  o  tema,  além  da  jurisprudência  já  referida,  merece  transcrição

parcial  recente  julgado  do  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  da  Bahia,

36/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

reconhecendo a ilegalidade decorrente da contratação de entidade privada por

ente municipal, como subterfúgio para prover o seu quadro de pessoal na área da

saúde pública:

PROCESSO TCM Nº 48214-16 – TERMO DE OCORRÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

DENUNCIADO:  Sr.  TITO  EUGÊNIO  CARDOSO  DE  CASTRO  –  Gestor

Municipal 

INTERESSADO: 07a INSPETORIA REGIONAL 

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015 

RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO VITA 

DECISÃO 

Cuidam  os  autos  de  Termo  de  Ocorrência  lavrado  pela  7a  Inspetoria

Regional,  versando  sobre  supostas  irregularidades  constatadas  na

contratação da COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONÔMOS NA

ÁREA DE SAÚDE - NACIONALCOOP, referente à contratação de empresa

ou  cooperativa  para  organização,  execução  e  operacionalização  de

serviços assistenciais de saúde por profissional de nível superior e médio,

que assegure a assistência universal e gratuita a população a ser atendida

dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS no Município de

Riacho  de  Santana,  durante  12  (doze)  meses,  no  valor  global  de  R$

6.924.000,00 (seis milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais). 

(...)

No caso dos autos, o Contrato de n.º 07/2015 (doc fls. 428/432) inserto no

processo  administrativo  (doc  fls.  20/433)  correspondente  ao  Pregão

Presencial que originou a contratação descreve, à sua Cláusula Primeira, o

objeto contratado como sendo a “Contratação de empresa ou cooperativa,

para organização, execução, e operacionalização de serviços assistenciais

de  saúde,  por  profissional  de  nível  superior,  médio,  que  assegure  a

37/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

assistência  universal  e  gratuita  à  população a  ser  atendida,  dentro dos

princípios  do  Sistema  único  de  saúde  –  SUS,  neste  município,  sob  o

regime de menor preço global por lote, conforme especificações descritas

no anexo I do Edital.”. 

A mesma Cláusula de objeto apresenta um quadro descritivo no qual se

veem identificados os itens integrantes dos dois lotes do Pregão, ambos

compostos pela descrição de mão de obra típica da área fim da saúde,

como  enfermeiro,  odontólogo,  farmacêutico,  psicólogo,  fisioterapeuta,

assim  como  médicos  nas  suas  diversas  especialidades  (cardiologista,

anestesista, cirurgião, ortopedista, pediatra, ginecologista, dentre outros),

além de uma função administrativa de “Administrador Hospitalar”. 

Nota-se que tal  quadro descritivo da mão de obra contratada contém a

indicação da destinação do pessoal contratado, a qual está a contemplar

diversos, senão todos os ambientes destinatários da prestação da saúde

pública municipal, tais como a Secretaria de Saúde, o hospital municipal, o

PSF,  o  programa Melhor  Casa,  dentre  4  outros.  Além disso,  tal  quadro

procede  à  quantificação  numérica  da  mão  de  obra  contratada,  que  em

alguns  casos  apresenta  considerável  quantitativo,  como  é  o  caso  do

médico, do enfermeiro e do odontólogo, para os quais se acha previsto,

respectivamente, o fornecimento de 31, 22 e 8 profissionais. 

Vislumbra-se,  portanto,  que,  em  verdade,  a  Avença  entabulada  com  a

Cooperativa não se ajusta, na sua essência, a um contrato administrativo

de prestação de serviços sujeito à disciplina legal conferida às licitações

públicas; O Ajuste em exame traduz verdadeira contratação de pessoal, eis

que o seu objeto  consistiu  exclusivamente no fornecimento de mão de

obra  para  o  desempenho  não  de  atividades  meio  da  saúde  pública

municipal, mas de suas funções finalísticas, como os serviços médicos, de

enfermagem, de odontologia, etc, cuja execução, como dantes declinamos,

deve ser  realizada por agentes públicos admitidos através de concurso

público (art. 37, II da CF), ou, excepcionalmente, mediante contratação por

tempo determinado para atendimento de excepcional necessidade (art. 37,
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IX  da  CF),  até  que  se  conclua  o  concurso  público  para  provimento

daquelas funções. 

(…)

Diante do exposto, vota-se, fundamentado no inciso XX, do art. 1º, da Lei

Complementar  06/91,  combinado  com  o  art.  3º  e  §2º  do  art.  10,  da

Resolução TCM nº 1225/06, pelo conhecimento e PROCEDÊNCIA PARCIAL

do Termo de Ocorrência Processo - TCM nº 48214-16, lavrado contra o Sr.

TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO – Prefeito Municipal de Riacho de

Santana. Em consequência aplica-se ao Gestor, com arrimo no inciso II do

art. 71 da citada Lei Complementar nº 06/91, a multa de R$ 25.000,00 (vinte

e  cinco  mil  reais),  a  ser  recolhida  ao  erário  municipal,  na  forma

estabelecida  na  Resolução  TCM  nº  1124/05,  sob  pena  de  se  adotar  as

medidas  preconizadas  no  art.  74  da  multicitada  Lei  Complementar.  Tal

cominação se não for paga no prazo devido, será acrescida de juros legais.

Adverte-se,  ainda,  ao  Gestor  para  a  necessidade  de  adotar  urgentes

providências  visando  o  fiel  cumprimento  dos  princípios  regedores  da

Administração  Pública  como  insculpidos  no  art.  37  caput  da  vigente

Constituição da República Federativa do Brasil, realizando o indispensável

concurso público para admissão de pessoal. 

Determina-se, ainda, que promova a rescisão do contrato mantido com a

Cooperativa, acaso ainda vigente. 

Por fim, diante das irregularidades constatadas nos autos, associada ao

vultoso  montante  da  contratação,  determina-se  a  representação  do

presente Termo de Ocorrência, por intermédio da Assessoria Jurídica deste

TCM, ao douto Ministério Público Estadual, fundamentado no inciso XIX,

do art. 1º e na letra “d” , do inciso I, do 76,da Lei Complementar nº 06/91, a

fim de ser apurada, em tese, a prática de improbidade administrativa (Art.

11,  I  da  Lei  8.429/92),  sem  prejuízo  de  outras  infrações  que  sejam

detectadas  pelo  Parquet.  Cópia  deste  decisório  aos  interessados,  bem

como ao atual Gestor do Município de Riacho de Santana. 

(sublinhamos)
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Esse  entendimento  veio  a  ser  cristalizado  na  Instrução  nº  02/2018,  do

tribunal de Contas dos Municípios, da qual se extrai o seguinte:

Art. 1° Não serão consideradas para fins de cômputo das despesas com

pessoal do Município do Estado da Bahia, as seguintes situações: 

a) as despesas realizadas com terceirização de mão de obra dos gastos

com pessoal de que tratam os art.  18 e 19 da Lei  de Responsabilidade

Fiscal  –  LRF,  desde  que  sejam relativas  as  atividades-meio  e  que  não

exerçam  atividades  inerentes  às  categorias  funcionais  abrangidas  pelo

quadro  de  pessoal  do  órgão  ou  entidade,  salvo  no  caso  de  cargo  ou

categoria  extintos  ou  em  extinção,  podendo  ser  relacionadas,

exemplificativamente,  as  atividades  relacionadas  a  serviços  de

conservação, de limpeza, de segurança, de vigilância, de transportes, de

informática,  de  copeiragem,  de  recepção,  de  reprografia,  de

telecomunicações e serviços de manutenção de prédios, equipamentos e

instalações, dentre outras; 

b) as despesas de pessoal com serviços de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos,  quando prestados pelos municípios indiretamente sob

regime de concessão ou permissão, dado que as empresas prestadoras

dos serviços arcam com os gastos de pessoal; 

c)  as  despesas  de  pessoal  com  serviços  oriundos  dos  demais

instrumentos  com  natureza  de  convênio,  ainda  que  classificados  nos

diversos elementos de despesa típicos de serviços, realizadas pelos entes

nos  elementos  41  –  Contribuições;  42  –  Auxílios  e  43  –  Subvenções

Sociais, por não terem características de contrato; 

d)  as  despesas  de  pessoal  com gastos  provenientes  dos  contratos  de

parcerias  concertados  entre  a  administração  pública  e  as  entidades

definidas  como  organizações  sociais  do  terceiro  setor,  os  chamados

“Contratos de Gestão”,  desde que não realizem, na prática,  “atividades

exclusivas  do  ente  público” e  observem  os  termos  dispostos  na  Lei

Federal nº 9.637/98. 
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§ 1º As despesas incorridas com terceirização de atividades finalísticas e

permanentes  da  Administração  deverão  ser  computadas  no  cálculo  da

despesa de pessoal, por se tratarem de atividades tipicamente estatais. 

§  2º  Nas  despesas  com  pessoal  das  organizações  sociais,  caso  seja

identificado  seu  desvirtuamento,  o  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios

adotará  as  providências  sancionatórias  previstas  em  resolução  a  ser

elaborada no prazo de até 30 dias. 

Art. 2º Esta Instrução Cameral entra em vigor na data de sua publicação,

não alcançando a coisa julgada administrativa nos processos apreciados e

julgados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Art.

3º Revogam-se as disposições em contrário.

(sublinhamos) 

Por esses fundamentos,  a  celebração de ajuste com entidade sem fins

lucrativos  para  o  provimento  de  mão  de  obra  relativa  à  atividade  finalística

configura violação à regra da admissão de pessoal por meio de concurso público.

6 – Da violação à Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência da

terceirização ilícita de mão de obra

É  certo,  ainda,  que  o  provimento  transverso  de  mão  de  obra  pode

configurar, igualmente, burla à Lei de Responsabilidade Fiscal, caso as despesas

com essas contratações irregulares não tenham sido computadas para o fim de

aferição  do  cumprimento  do  limite  de  gastos  com a folha  de  pessoal.  Nesse

sentido, dispõe o art. 19, III, da Lei Complementar Federal nº 101/00:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput  do art. 169 da Constituição, a

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
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da  Federação,  não  poderá  exceder  os  percentuais  da  receita  corrente

líquida, a seguir discriminados:

(…) 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

7 – Da utilização indevida da forma jurídica de entidade sem fins lucrativos

para o desenvolvimento de atividades empresariais

Conforme exposto no tópico 2, a execução indireta dos serviços públicos

de assistência à saúde pode ser feita mediante o trespasse desses serviços a

entidades de variadas natureza. Dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos

que  podem  ser  contratadas,  encontram-se  as  organizações  sociais  (OS),

organizações  da  sociedade civil  de  interesse  público  (OSCIP),  cooperativas  e

organizações  da  sociedade  civil  (OSC).  Embora  cada  qual  conte  com marco

regulatório  próprio,  é  certo  que  todas  compartilham  algumas  características

fundamentais, destacadas abaixo11:

(a) Ausência de finalidade lucrativa:

Como  dito,  todas  essas  instituições  operam  sem  o  intuito  de  lucro.  É

importante destacar que a vedação à finalidade lucrativa não significa que, em

decorrência  das  atividades  desempenhadas,  essas  entidades  não  possam

circunstancialmente produzir excedente financeiro, ou seja, que sua receita seja

superior  aos  seus  custos.  Todavia,  a  legislação  aplicável  determina  que  os

excedentes financeiros sejam aplicados nas atividades das próprias entidades. A

11 A fundamentação legal de cada uma dessas características encontra-se na tabela que constitui
o Anexo II da presente nota técnica.
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única  ressalva  diz  respeito  às  cooperativas,  que  podem  distribuir  eventuais

excedentes  financeiros  aos  seus  associados,  desde  que  isso  tenha  sido

previamente estabelecido em assembleia e que  a cota a ser distribuída a cada

associado  guarde  estrita  vinculação  com  trabalhos  por  ele  efetivamente

desempenhados em nome da cooperativa.

Nos contratos que celebram com o Poder Público, não pode estar prevista

qualquer  prestação  financeira  que  se  destine  a  conferir  lucro,  sob  qualquer

designação que seja. Assim, se o edital de licitação, o termo de referência, as

propostas  apresentadas ou o  contrato  celebrado estabelecem,  na composição

dos custos, um percentual sob o título de  lucro, a entidade estará operando de

maneira empresarial  e,  portanto,  com violação à forma jurídica sob a qual  se

encontra constituída.

A percepção de lucro pode estar mascarada sob outras designações, tais

como  taxa  de  administração  e  taxa  de  remuneração,  podendo  ainda  estar

embutida na fórmula de composição dos custos indiretos, designada pela sigla

BDI, que significa benefícios e despesas indiretos. 

As contratações efetuadas pela Administração Pública são compostas, de

um  lado,  pelos  custos  diretos,  correspondentes,  a  depender  da  natureza  do

contrato,  aos  valores  diretamente  gastos  com  a  execução  da  prestação  (por

exemplo,  materiais,  insumos e  mão de obra),  e,  por  outro  lado,  pelos  custos

indiretos, que dizem respeito a outros valores, não diretamente relacionados ao

cumprimento da prestação, tais como as importâncias que o contratado deverá

recolher a título de tributos ou débitos previdenciários, e a sua margem de lucro.

Nos procedimentos  licitatórios  voltados para  a  seleção  de  entidades sem fins

lucrativas, embora seja possível e recomendável que os custos do serviço sejam

detalhados em planilha que indique os custos diretos e os indiretos, não pode
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estar prevista, no que se refere a esses, qualquer importância que consubstancie

lucro, qualquer que seja a denominação empregada. 

Ainda no que se refere aos custos indiretos, é possível ocultar vantagem

contratual  indevida  ao  se  prever,  na  proposta  de  preços  apresentada  pela

entidade, encargos sociais ou trabalhistas inaplicáveis à espécie. Veja-se que as

entidades que gozam da natureza jurídica de beneficentes encontra-se isentas do

recolhimento das contribuições previdenciárias das pessoas que trabalham para a

instituição, conforme segue12:

A dispensa do recolhimento dessas contribuições encontra-se consignada

na guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e informações

à  Previdência  Social  (GFIP),  que  deve  ser  apresentada  pela  entidade  à

Previdência Social, relativamente a cada um dos seus funcionários. Uma vez se

enquadrando a entidade na isenção acima referida, a GFIP correspondente ao

cada funcionário consignará o código FPAS 639 e, por conseguinte, a inexistência

de valores a recolher a título de contribuição previdenciária, conforme segue:

12 Disponível em:
 www.receita.fazenda.gov.br/publico/legislacao/ins/2005/anexoii_insrp3_2005.doc.
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Posto isso, para comprovar o superfaturamento com base nesse aspecto,

cabe ao órgão de execução, primeiramente, verificar se a proposta de preços da

entidade selecionada inclui, na composição dos custos indiretos, valores relativos

à  contribuição  previdenciária  de  seus  funcionários.  Uma  vez  configurada  a

presença desses valores,  é  possível  requisitar  à  Previdência Social  as  GFIPs

correspondentes,  que  deverão  assinar  o  valor  de  0% a  título  de  contribuição

previdenciária. Positivada essa situação, todo o valor falsamente embutido nos

custos  a  título  de  contribuição  previdenciária  é  considerado  indevido

superfaturamento.

Note-se, também, que a obtenção de lucro pode igualmente ser maquiada

por meio da previsão de custos que não estão atrelados à execução do objeto

contratual.  Por  exemplo,  num contrato  de  prestação  de  serviços  que  envolve

unicamente  o  provimento  de  mão  de  obra,  a  remuneração  prevista  no

procedimento  licitatório  ou  no  contrato  pode  ser  composta  por  um  item  de

serviços e outro de insumos. Ocorre que, se o fornecimento dos insumos para o

desempenho  dos  serviços  de  assistência  à  saúde  não  constitui  objeto  da

prestação contratual e deverá ser arcado pelo próprio Poder Público contratante,

não  existe  justa  causa  para  se  prever  percentual  de  remuneração  com essa
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finalidade. Por esse motivo, situação dessa natureza pode constituir expediente

para mascarar a percepção de lucro.

Caso se revele complexa a aferição da efetiva existência de lucro embutido

na planilha de custos por meio da utilização de qualquer dos artifícios referidos

nos parágrafos acima, sugere-se que seja solicitada análise contábil à CEAT.

Além dos pontos referidos acima, outro indicativo da finalidade lucrativa

pode ser obtido indiretamente, por meio da identificação de transações financeiras

efetuadas pelas entidades com outras pessoas jurídicas que não guardam estrita

relação  com  a  execução  do  objeto  contratual.  Por  exemplo:  a  existência  de

expressiva  transferência  de  recursos  de  uma organização  social  que  atua  na

promoção da saúde para uma empresa que opera no ramo de vestuário deve ser

investigada, pois pode ser um indício de que a entidade está sistematicamente

produzindo excedentes financeiros, que são repassados a terceiros por meio de

uma sequência de operações financeiras, até chegarem aos beneficiários finais. A

elucidação  desse  aspecto  pode  ser  efetuada,  via  de  regra,  por  meio  do

levantamento dos sigilos bancário e fiscal.

(b) Ausência de dono:

A estrutura normativa das entidades sem finalidade lucrativa impõe forma

colegiada de gestão. Por esse motivo, a direção das atividades da instituição não

podem ser desempenhadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas que atuem

com poderes de gestão característicos de proprietários de empresas privadas, e

para  os  quais  acorram,  direta  ou  indiretamente,  vantagens  financeiras

injustificadas  ou  não  relacionadas  com  as  atividades  efetivamente

desempenhadas na entidade.
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A verificação dessa situação em concreto se dá, muitas vezes, através da

constatação de que a entidade possui um presidente ou diretor que a constituiu e

que exerce o cargo de forma vitalícia ou por um período de tempo extremamente

alongado. O mesmo se dá, quando os cargos de direção são ocupados sempre

pelas mesmas pessoas, de forma rotativa.

No  caso  das  cooperativas,  é  relevante  apurar  se  as  assembleias  são

realizadas com frequência, bem como se os profissionais vinculados à entidade

portam-se como associados ou como funcionários de seus dirigentes. Recorde-se

que a estrutura cooperativa pressupõe relação de horizontalidade entre os seus

componentes, de maneira que a configuração de subordinação entre pessoas que

possuem o mesmo status associativo, posicionando umas como subordinadas a

outras,  demonstra  a  fraudulenta  utilização  da  forma  de  entidade  sem  fins

lucrativos.

Essas irregularidades (indevida contratação do fornecimento de mão de

obra,  burla  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  constituição  fraudulenta  de

entidade sem fins lucrativos para atuar empresarialmente) têm sido seguidamente

identificadas pela Controladoria Geral da União na fiscalização das contratações

de entes privados por Municípios na Bahia. Merece transcrição, nesse ponto, o

seguinte trecho do Relatório nº 201701274, concernente a auditoria realizada no

Município de Alagoinhas no ano de 2017. Embora longa, a passagem que trata da

contratação para o fornecimento de mão de obra na área da saúde deve ser

referida, por se aplicar integralmente ao caso sob exame:

2.1.1. Contratação ilegal da REDESAUDE para intermediação de mão de

obra. Terceirização ilegal com burla à LRF e contratação de cooperativa de

fachada.
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Visando à obtenção de profissionais para atuarem em unidades públicas

de saúde do município, a Prefeitura de Alagoinhas/BA contrata ilegalmente,

desde  outubro/2012,  a  cooperativa  COOPERSAUDE  COOPERATIVA  DE

TRABALHO  EM  SAÚDE  ESERVIÇOS  CORRELATOS,  atualmente

denominada REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO.

A contratação inicial  se  deu em decorrência  do processo licitatório  CP

004/2012,  que  resultou  no  contrato  132/2012.  Em  seguida,  a

COOPERSAUDE  (REDESAUDE)  foi  novamente  contratada,  por  meio  do

contrato 148/2015 de agosto de 2015, proveniente do processo licitatório

PP 025/2014, ainda em vigor.

a) Da terceirização ilegal

Primeiramente, constatou-se que o que ocorre é uma terceirização ilegal.

Em uma legítima terceirização de serviços, a empresa contratada assume a

responsabilidade  de  prestar  à  contratante  serviços  determinados  e

específicos, e não apenas fornecer mão de obra.

No caso em análise, o que se constatou foi o mero fornecimento de mão de

obra,  ou  seja,  a  contratação  de  trabalhadores  por  pessoa  interposta,

“locadora” de mão de obra, para a execução de atividades permanentes, e

em que há pessoalidade dos profissionais com o tomador dos serviços, a

Prefeitura de Alagoinhas.

Em  que  pese  o  objeto  das  citadas  licitações  e  contratos  referir-se  a

“contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

saúde”,  o que se percebe desde o princípio dos respectivos processos

administrativos instaurados é que a intenção da Administração sempre foi

a contratação de empresa para intermediar o fornecimento de mão de obra.

O documento denominado “Termo de Referência” corresponde apenas a

uma  planilha  de  preços  contendo  a  relação  dos  profissionais  a  serem

disponibilizados,  não  possuindo  qualquer  especificação  dos  serviços  a

serem contratados.
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Não há uma descrição detalhada do objeto a ser contratado e dos serviços

a  serem  executados,  tais  como,  sua  frequência  e  periodicidade,

características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e

utilizados,  metodologias  de  trabalho  e  rotinas  de  execução  com

procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres e disciplina exigidos,

metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços executados,

informações a serem prestadas e controles a serem adotados. (fonte de

consulta: IN nº 05/2017, da SLTI/MP, que dispõe sobre as regras e diretrizes

do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução

indireta no âmbito da Administração Pública federal  direta,  autárquica e

fundacional.)

Ou seja, não há informações indispensáveis à contratação de uma efetiva

prestação de serviços  terceirizados,  sem as quais  os profissionais  não

poderiam executar suas atividades de forma autônoma, sem pessoalidade

e subordinação com a Administração Municipal, a quem caberia apenas a

fiscalização sobre a Contratada quanto aos resultados.

A falta de especificação dos serviços a serem prestados pela contratada

sinaliza a intenção da Prefeitura de obter mera intermediação de mão de

obra, quando, em verdade, os profissionais disponibilizados passariam a

ser diretamente geridos pela Secretaria de Saúde.

A Lei nº 6.019, de 1974, com a recente alteração proporcionada pela Lei nº

13.429, de 2017, passou inclusive a distinguir expressamente a “Empresa

de trabalho temporário”, responsável pela colocação de trabalhadores à

disposição de outras empresas temporariamente, da “Empresa prestadora

de  serviços  a  terceiros”,  destinada  a  prestar  à  contratante  serviços

determinados  e  específicos,  contratando,  remunerando  e  dirigindo  o

trabalho realizado por seus trabalhadores.

Por isso, a empresa que realiza a prestação de serviços terceirizados, tais

como, vigilância, conservação e limpeza, deve ser realmente especializada

naquele tipo de serviço e tem que ter capacitação específica. Isto significa

que não pode ser  uma simples locadora de mão de obra,  ela deve ser
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especializada.

Segundo  Paulo  Moraes  a  exigência  de  serviços  especializados  é

justamente para evitar o mero fornecimento de mão-de-obra:

“A exigência de serviços especializados impõe-se justamente para coibir a

fraude.  Dela  decorre  que  a  prestadora  de  serviços  tem  que  ser  uma

empresa especializada naquele tipo de serviço; que tenha uma capacitação

e uma organização para a realização do serviço que se propõe e, no caso

de  contratação  indireta  bipolar,  que  seja  o  prestador  de  serviços  um

especialista  naquele  mister.  Disto  decorre  que  o  objeto  do  ajuste  é  a

concretização de alguma atividade material  especializada e  não o mero

fornecimento  de  mão-de-obra”.  (MORAES,  Paulo  Douglas  Almeida  de.

Contratação  Indireta  e  terceirização  de  serviços  na  atividade-fim  das

pessoas jurídicas: possibilidade jurídica e conveniência social. 2003).

Não é o que ocorre no caso em tela, em que a Prefeitura de Alagoinhas/BA,

nos  termos  propostos  na  licitação,  poderia  estar  contratando  qualquer

instituição com capacidade para simples recrutamento de profissionais.

Em suma, não foi prevista para a futura contratada a execução de qualquer

atividade especializada, apenas o fornecimento de mão de obra.

Tanto que o procedimento licitatório e o contrato preveem tão somente a

remuneração da contratada em decorrência da simples disponibilização do

profissional,  sem  adotar  qualquer  unidade  de  medida  que  permita  a

mensuração dos resultados para o seu pagamento.

Por meio das entrevistas realizadas com os profissionais disponibilizados

pela Contratada para a Prefeitura de Alagoinhas/BA,  bem como com os

coordenadores das unidades de saúde, foi possível constatar que de fato

não há qualquer serviço prestado pela Contratada além da disponibilização

de profissionais,  cujo trabalho é gerenciado pela própria Administração

Municipal.

Com  isso,  verifica-se  que  a  REDESAUDE  figura  como  simples  pessoa

interposta  na  contratação  dos  profissionais,  situação  vedada  pela

legislação  brasileira,  conforme  inciso  I  da  súmula  331  do  TST:  “A
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contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, [...]salvo no

caso de trabalho temporário”.

Saliente-se que a exceção feita ao trabalho temporário é aplicável apenas

ao setor privado, uma vez que a administração pública possui meio próprio

de contratação de trabalho temporário, previsto no inciso IX do art. 37 da

Constituição Federal.

No contrato de terceirização em análise, em que presente a pessoalidade e

a subordinação, há, formalmente, uma aparência de contrato de prestação

de  serviços,  constituindo-se,  na  realidade,  apenas  em  um  meio  de

contratação de pessoal da área de saúde pelo Município.

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro, traz:

“Tais  contratos  têm  sido  celebrados  sob  a  fórmula  de  prestação  de

serviços  especializados,  de  tal  modo  a  assegurar  uma  aparência  de

legalidade. No entanto,  não há,  de fato,  essa prestação de serviços por

parte da empresa contratada, já que esta se limita, na realidade, a fornecer

mão-de-obra para o Estado; ou seja, ela contrata pessoas sem concurso

público, para que prestem serviços em órgãos da Administração direta e

indireta  do  Estado”.  (DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Parcerias  na

Administração Pública. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.)

b) Da burla à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Verifica-se ainda a burla a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, já que a

Prefeitura de Alagoinhas não contabiliza como sendo de pessoal toda a

despesa com essa “terceirização”, substitutiva de mão de obra.

O que se verificou por meio de consulta ao Sistema Integrado de Gestão e

Auditoria  do  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  da  Bahia  -

Siga/TCM foi  que a Prefeitura de Alagoinhas vem contabilizando toda a

despesa incorrida com o contrato de terceirização no grupo de despesa “3

– Outras Despesas Correntes”, que não é levado em conta para o cálculo

do limite estabelecido no art. 19 da LRF. O correto seria a contabilização no
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grupo de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", numa das contas de

"Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização,

atendendo ao art. 18, § 1º, da LRF.

 

(…)

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio de documento sem número, datado de 13 de setembro de 2017, a

Prefeitura Municipal de Alagoinhas apresentou sua manifestação.

Como a manifestação apresentada traz informações gerais, que se referem

simultaneamente  a  diversas  constatações,  e  outras  específicas,  foram

transcritos abaixo os trechos que, de alguma forma, têm pertinência com o

presente registro.

“Em atenção ao Ofício CGU 13791/ 2017, ref. Programa de Fiscalização de

Entes  Federativos,  encaminhamos  os  esclarecimentos  que  julgamos

oportuno sobre os achados constantes em relatório preliminar de auditoria

anexo ofício em epígrafe, nos termos e fundamentos a seguir delineados:

I. Considerações Iniciais

Inicialmente, cumpre destacar que a atual gestão assumiu a administração

do Município em janeiro de 2017, não tendo responsabilidade sobre atos

irregulares  da  gestão  anterior,  especialmente  quando  praticados  sem

observância das disposições legais vigentes.  Nesse aspecto, registra-se

que  os  fatos  apontados  no  Relatório  Preliminar  estão  relacionados  a

serviços  e/  ou  obras  licitados,  contratados,  executados,  medidos,

atestados e ou pagos pela GESTÃO ANTERIOR.

Todas  as  licitações  questionadas foram realizadas  e  homologadas pela

gestão anterior,  queresponde, na forma do nosso ordenamento jurídico,

integralmente  pela  lisura  de  cada  uma delas,  bem como dos contratos

delas decorrentes, medições e pagamentos realizadas na gestão anterior e

eventuais irregularidades.
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(...)

Demais disso, eventual acusação de suposta omissão por parte da atual

gestão deve ser analisada de acordo com o contexto e realidade em que

assumiu a administração do Município. Assim, é importante registrar que o

período de transição de governo foi marcado, frise-se, por omissões na

entrega de informações e documentos, pela gestão anterior, dificultando

sobremaneira o início da nova gestão e adoção das medidas iniciais de

governo. Nenhum dos problemas relatados pela CGU foram comunicados

pela gestão anterior.

[...]

III. Dos achados de auditoria (Relatório da área da Saúde)

(...)

Repete-se,  aqui,  que todos os atos e/  ou omissões questionadas foram

praticados/ verificados durante a gestão anterior, responsável por todas as

questões  narradas  e  transmissão  da  administração  municipal  com

diversos problemas que demandaram (e ainda demandam) a atuação da

atual gestão na tentativa de regularização.

Objetivando  contribuir  com  o  processo  de  auditoria  da  CGU,  delimitar

responsabilidades e evitar condenações ao Município,  cumpre-nos tecer

breves  comentários  e  observações  que  julgamos  pertinentes,  inclusive

para a adequada definição das questões e tomada de decisões pela atual

gestão, na forma abaixo:

[...]

C) Contratação da REDESAÚDE - terceirização de mão de obra;

A auditoria questiona aqui a legalidade da terceirização, a regularidade do

vínculo  cooperativo,  burla  a  LRF,  falhas  na  licitação,  pagamentos

irregulares  aos  prestadores  e  irregularidade  nos  reajustes  contratuais

concedidos pela gestão anterior.

O  primeiro  aspecto  que  não  podemos  deixar  de  destacar  é  que  esta

situação foi  herdada da gestão  anterior  sendo mantida na  atual  gestão

como  única  forma  de  garantir  a  continuidade  de  serviços  públicos
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essenciais. Eventual mudança no modelo utilizado há bastante tempo pelo

Município, exige adequado planejamento, estudos e prazos incompatíveis

com  os  disponíveis  pelo  Município  naquele  momento  de  transição  de

governo.

O modelo herdado da gestão anterior, registre-se, e utilizado por diversos

municípios do Estado da  Bahia  e  decorre  da  (i)  escassez  na oferta  de

profissionais  na  área  da  saúde,  especialmente  médicos,  (ii)  natureza

temporária dos programas nesta área, (iii) ganhos de eficiência verificados

na gestão desta mão de obra, (iv) maior oferta de profissionais, (V) melhor

qualificação, entre outros benefícios, sendo aceito pelo Tribunal de Contas

dos Municípios da Bahia.

Esclarece-se,  ainda,  que não há subordinação entre os profissionais da

referida cooperativa e servidores do Município. A fiscalização do contrato e

cobranças dela decorrentes são realizadas junto ao gestor da contratada

especialmente designado para esta finalidade. Cabe à Secretaria de Saúde

a  fiscalização  dos  contratos  e  cobrar  o  cumprimento  das  Portarias

Ministeriais, Estaduais e Municipais, bem como as estratégias da saúde da

família.

Não tratamos o referido contrato como simples recrutamento de pessoal,

exigindo efetivamente a qualidade dos serviços e constante melhoria do

prestador.

Em relação à possibilidade da contratada (REDESAÚDE) ser considerada

uma  cooperativa  de  fachada,  esclarecemos  que  a  questão  está  sendo

objeto de apuração através do processo administrativo competente (doc.

anexo), cuja conclusão depende do devido processo legal, contraditório,

ampla defesa e observância de prazos processuais.

Nesse aspecto, destacamos apenas que se trata de uma cooperativa de

profissionais  com  elevado  nível  de  instrução  que  nunca  prestaram

qualquer  queixa ou reclamação relacionada à  relação cooperada,  tendo

sido,  por  este  motivo,  tida  como  regular  pelo  Município.  Ademais,  a

escolha da referida entidade decorreu de processo licitatório, regulado por
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lei,  sobre o qual  a  Administração tem pouco ou nenhuma liberdade de

interferir no resultado final. Além disso, a legislação impede a previsão de

qualquer restrição ã participação de cooperativas em licitações públicas.

A fiscalização dos serviços foi efetivamente realizada pelo Município, com

grande ênfase na sua qualidade, pontualidade, eficiência e resolutividade.

Ademais, mudanças na área da saúde são sempre complexas e devem ser

precedidas das devidas cautelas e estudos aprofundados. Desde o início

da atual gestão, estamos debruçados em estudos e avaliação objetivando

avaliar  a  viabilidade  e  vantajosidade  da  terceirização  da  gestão  de

unidades de saúde no Município, na forma citada em decisões do TCU e

manifestação da CGU.

Este, entretanto, é um trabalho bastante complexo e que demanda tempo e

estudos  profundos,  ajustes  na  legislação  local,  regularização  de

documentos  dos  imóveis  do  município,  detalhamento  de  todas  as

despesas e demandas, entre outras questões.

A atual Administração, ademais, vem gradativamente, de forma planejada,

reduzindo a quantidade de serviços neste formato questionado pela CGU e

ampliando  o  número  de  pessoal  concursado  e  contratado  (através  de

processo  seletivo  previsto  na  legislação)  para  atender  demandas  de

programas temporários, cujas convocações dependem da observância das

disposições  legais  vigentes,  especialmente  daquelas  atinentes  ã  LRF  e

respeito ao limite de despesa de pessoal.

Com relação à contabilização da despesa e atendimento ã LRF, a mesma é

realizada, especialmente neste exercício, em conformidade às disposições

legais  e  decisões  do  TCM/  BA  que  analisa  o  referido  contrato  e

contabilização do Município. A atual administração, ao contrário do que foi

afirmado, considera os valores deste contrato no seu cálculo de pessoal

para definição do limite estabelecido na LRF.” (grifos do original)

#

Análise do Controle Interno

55/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

Com relação aos apontamentos de que o processo de contratação em tela

se deu na gestão anterior, e que a situação “herdada” foi mantida como

forma de garantir a continuidade de serviços públicos essenciais, alerta-se

que não foram identificadas ações da atual gestão no sentido de adotar

modelo distinto de contratação.

Quanto  ao  fato  do  modelo  questionado  ser  amplamente  utilizado  por

diversos  municípios  do  Estado da  Bahia,  realmente,  esta  Controladoria

tem verificado que a terceirização ilícita de mão de obra com a utilização

de cooperativas de fachada tem se alastrado pelos municípios do Estado

da Bahia.

Ocorre primeiramente que o modelo hoje aceito pelo citado Tribunal de

Contas dos Municípios da Bahia, ou outros órgãos de controle, e que pode

vir a trazer ganhos ao serviço público, é o modelo da terceirização lícita e

não da mera intermediação de mão de obra.

Por outro lado, as dificuldades apontadas pelos gestores municipais, não

estão  suficientemente  comprovadas  e  vêm  sendo  apresentadas  como

argumento retórico nos processos de contratação, sem estudos prévios

embasados, que demonstrem inclusive a inexistência de outra opção legal.

Como descrito no fato, a constatação de mera intermediação de mão de

obra e não de efetiva terceirização restou comprovada pelo fato da gestão

do  trabalho  ser  papel  da  tomadora  de  serviços,  pela  inexistência  de

qualquer atividade especializada por parte da prestadora de serviços, e a

prevalência do elemento humano no objeto do contrato de prestação de

serviços.

Em que pese o gestor alegar não há subordinação entre os profissionais

da referida cooperativa e servidores do Município, tem-se que:

“A gestão do trabalho, isto é, a determinação do modo, tempo e forma com

que o trabalho deve ser realizado, é o elemento mais perfeito para indicar a

existência  de  subordinação  jurídica.  A  constatação  da  gestão  ou

organização do trabalho, por parte do tomador de serviços, deixa clara a

existência  de  uma  interposição  de  empresa  para  fuga  do  vínculo
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empregatício  direto  com os trabalhadores.”  (VASCONCELLOS,  Armando

Cruz.  Nova  lei  da  terceirização:  o  que  mudou?.  Revista  Jus  Navigandi,

ISSN  1518-4862,  Teresina,  ano  22,  n.  5180,  6  set.  2017.  Disponível  em:

<https://jus.com.br/artigos/60192>)

De outro lado, como visto, o objeto do contrato se encerra na prestação de

serviço pelos trabalhadores, isto é, com o mero emprego de mão-de-obra,

sem a necessidade de um conhecimento técnico especifico por parte da

contratada e sem uma estrutura de apoio operacional ou a utilização de

meios materiais próprios para a execução do contrato.

Com relação à ilegalidade da Cooperativa apontada, deixa-se claro que a

mera intermediação de mão obra, na forma contratada pela Prefeitura, já se

constitui em fraude cometida por falsa cooperativa.

Dessa  forma,  a  Administração,  ao  licitar  e  contratar  mero  serviço  de

recrutamento  de  profissionais,  atua  como  agente  indutor  da  fraude,

acarretando a sua responsabilidade.

Ou seja, não se trata de proibir a participação de cooperativa, mas sim de

especificar  adequadamente  o  objeto  a  ser  contratado  coibindo  a

participação daquelas que são fraudulentas.

Já com relação à burla ao limite de gasto de pessoal estabelecido pela

LRF, cabe deixar claro que todo o gasto com o contrato em questão trata-

se de gasto com pessoal terceirizado para a execução de atividade fim,

não havendo qualquer tipo de insumos.

De todo modo, a regularização da contabilização no presente exercício não

elide a falha dos exercícios anteriores. is

(sublinhamos)eControleInt ernoubilnhamos)

 Por fim, tenha-se presente que o desenvolvimento de atividade empresarial

sob o manto de entidade sem fins lucrativos pode ter sido motivado pelo intuito de

obter vantagens competitivas.

Vantagens  dessa  ordem  podem  se  consumar,  em  primeiro  lugar,  pela
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restrição  do  universo  concorrencial,  posto  que,  ao  invés  de  instaurar

procedimento licitatório aberto a todos os potenciais interessados e, portanto, com

irrestrita competitividade, a Administração Pública pode consumar a contratação

mediante dispensa licitação, em se tratando de organização social (OS) (art. 24,

XXIV,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  embora  exista  doutrina  e  jurisprudência

consignando  a  obrigatoriedade  de  licitação  caso  seja  exista  mais  do  que  um

prestador no mercado). Nesse sentido, ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro13:

Temos  entendido  que  a  organização  social,  para  enquadrar-se

adequadamente  nos  princípios  constitucionais  que  regem  a  gestão  do

patrimônio  público,  os  quais  existem  exatamente  para  proteger  esse

patrimônio, seria necessário, no mínimo: (a) exigência de licitação para a

escolha da entidade, atendendo ao princípio da isonomia e ao objetivo de

escolha  da  entidade  que  apresentasse  melhores  condições  de

desempenhar o contrato a contento. 

Na  jurisprudência,  merece  destaque  o  seguinte  julgado  do  Superior

Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, DÚVIDA OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LEGITIMIDADE  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CONTRATO  DE  GESTÃO.  BENEFÍCIOS

PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO.

1. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se

claros  e  nítidos.  Não  dão  lugar  a  omissões,  obscuridades,  dúvidas  ou

contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica

cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com

o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a

13 Parcerias na Administração Pública, 11ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2017, p. 343.
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questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas

sim com o seu livre  convencimento (art.  131 do CPC),  utilizando-se dos

fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação

que  entender  aplicável  ao  caso.  Não  obstante  a  oposição  de  embargos

declaratórios,  não  são  eles  mero  expediente  para  forçar  o  ingresso  na

instância especial, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.

Inexiste  ofensa  ao  art.  535,  II,  do  CPC,  quando  a  matéria  enfocada  é

devidamente abordada no voto a quo.

2.  “O Ministério  Público tem legitimidade para propor  ação civil  pública,

fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o

controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. Precedente do

STF.” (Resp nº 493270/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/11/2003) 3.

O ato discutido nos autos evidencia-se como viciado, flagrantemente, pela

ilegalidade. O contrato de gestão, por resultar benefícios patrimoniais, deve,

obrigatoriamente, ser precedido de licitação. O fato de já ter sido celebrado

e consumado não afasta a  possibilidade da decretação de sua nulidade,

com efeitos ex-tunc. A Administração Pública tem compromisso maior com

os  princípios  da  legalidade,  moralidade,  publicidade,  impessoalidade,

eficiência  e  transparência.  O  procedimento  licitatório  só  pode  ser

dispensado  ou  inexigível  nas  situações  previstas  na  Lei  nº  8.666/93.

Impossível  ampliar  as  situações  nela  previstas.  O  descumprimento  ou

inobservância de princípios legais e constitucionais que norteiam a atuação

estatal presume o risco do dano.

4. Recurso não provido.

(REsp  623.197/RS,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  PRIMEIRA  TURMA,

julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 177)

 

No que diz respeito às organizações da sociedade civil de interesse público

(OSCIP), a legislação de regência também não estabelece o dever de licitar (art.

10, § 1º,  da Lei Federal  nº 9.790/99). Já no que se refere à organizações da

sociedade  civil  (OSC),  embora  a  lei  tenha  instituído  o  dever  de  efetuar
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chamamento  público  (art.  25  da  Lei  Federal  nº  13.019/14),  é  certo  que  esse

procedimento  se  desenvolve  num  universo  competitivo  restrito,  pois  apenas

poderão aceder a ele entidades que gozem dessa qualificação jurídica.

Por outro lado, mesmo que o Poder Público opte por fazer a escolha do

parceiro contratual mediante procedimento licitatório aberto a todos os potenciais

interessados, a constituição da pessoa jurídica sob a forma de entidade sem fins

lucrativos  pode  lhe  conferir  vantagem  competitiva,  por  gozar  de  benefícios

tributários e previdenciários. É o que se passa com as cooperativas: em primeiro

lugar, a Lei Federal nº 5.764/71 estabelece que essas entidades não podem ter

finalidade lucrativa (art.  3º)  e  o desempenho de suas atividades não constitui

operação de marcado (art. 79, parágrafo único), de forma que não se sujeitam ao

recolhimento de imposto de renda (IR) e de Imposto sobre Serviços de Qualquer

Natureza (ISS) no que diz respeito à prática de atos cooperativos (raciocínio esse

que é extensível  às demais entidades sem fins lucrativos de que se ocupa a

presente nota técnica). Além disso, as cooperativas estão isentas de contribuição

social sobre o lucro líquido (CSLL), conforme preconiza o art. 39 da Lei Federal nº

10.865/04:

Art.  39.  As  sociedades  cooperativas  que  obedecerem  ao  disposto  na

legislação específica,  relativamente aos atos cooperativos, ficam isentas

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

 

O mesmo se diga com relação ao regime previdenciário, já que a força de

trabalho da cooperativa, ao menos formalmente, não é composta por funcionários,

mas por cooperativados. 

Essas vantagens competitivas prestam-se a estimular a criação de falsas
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cooperativas, a respeito das quais leciona Aniello dos Reis Parzielle14:

Não  podemos  negar,  todavia,  a  existência  de  falsas  sociedades

cooperativas,  sendo  aquelas  entidades  que  na  prática  figuram  como

verdadeiras  empresas  intermediadoras  de  mão  de  obra  subordinada.

Nesse sentido, grife-se que a Lei Federal nº 12.690/2012, cujo teor dispõe

sobre a organização e o funcionamento destas sociedades, estabeleceu,

em seu art. 5º, que a “cooperativa de trabalho não pode ser utilizada para

intermediação de mão de obra subordinada” e,  adiante,  em seu art.  17,

conceitua o que vem a ser a intermediação de mão de obra e estabelece

uma multa em caso de descumprimento. A fim de coibir o funcionamento

das falsas cooperativas, estabeleceu o caput do art. 2º da Lei Federal nº

12.690/2012 que estas sociedades são constituídas por trabalhadores para

o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito

comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda,

situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. 

Veja-se, ainda, o ensinamento de Flávio Amaral Garcia15:

Como  se  sabe,  as  cooperativas  obedecem  à  lógica  e  ao  espírito  do

compartilhamento  dos  custos  dos  meios  de  produção  com  vistas  à

prestação  de  um  serviço  de  proveito  comum,  necessitando  para  tanto

interagir  com  terceiros  contratantes  (o  mercado  ou  a  Administração

Pública), com a participação de cada cooperado nas decisões inerentes às

atividades desempenhadas.

Tal  não  ocorre  com  as  falsas  cooperativas,  a  maior  parte  delas

14 “A participação  das  cooperativas  em  licitações  públicas  e  a  função  da  apresentação  do
documento denominado 'modelo de gestão operacional'”, Revista do TCU 134, setembo/dezembro
de 2015, p. 51. 
15 Licitações  e  Contratos  Administrativos  –  Casos  e  Polêmicas,  5ª  ed.,  São  Paulo,  Editora
Malheiros, 2018, p. 513.
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fornecedoras de mão de obra e claramente fraudulentas. As cooperativas

fraudulentas  são  meras  intermediadoras  de  mão de  obra,  não  havendo

qualquer  participação  dos  cooperados  nas  decisões  das  sociedades.  A

estrutura  societária  cooperativa  é  utilizada  como  mera  fachada  para

exploração do trabalhador, que desempenha suas funções obedecendo a

uma hierarquia,  e não de forma coordenada e orientada pela diretriz da

autogestão.

8 – Da burla ao princípio da impessoalidade na composição do quadro de

pessoal

A  Administração  Pública  está  adstrita  ao  dever  de  impessoalidade,

contemplado no art. 37, “caput”, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência e, também, ao seguinte: 

A prática do nepotismo, que tem sido objeto de intenso enfrentamento pelo

Ministério  Público,  configura  uma  das  formas  de  violação  ao  princípio  da

impessoalidade, mas não é a única. 

No que diz respeito à delegação da execução de serviços de assistência à

saúde  para  entidades  sem finalidade  lucrativa,  abre-se  a  possibilidade  que  a

Administração  Pública  estabeleça  acordo  velado  com a  instituição  contratada,

com  o  escopo  de  indicar  as  pessoas  que  comporão  o  quadro  de  pessoal

encarregado pelas atividades que constituem objeto do contrato. Caracteriza-se o
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risco de que pessoas que foram retiradas dos quadros da administração direta por

se enquadrarem na proibição do nepotismo, ou por qualquer outra violação ao

princípio da impessoalidade, voltem a ser remuneradas com recursos públicos por

meio de nomeações direcionadas em entidades que firmam relação de parceria

com o Poder Público. 

 

9 – Da alocação de número de profissionais menor do que o previsto no

contrato

A obtenção de vantagem financeira ilícita pode ocorrer tanto por meio de

sobrepreço, consistente na cobrança de valores superiores aos praticados pelo

mercado, ou através da execução a menor das prestações contratadas.

No que diz respeito à celebração de parcerias entre o Poder Público e

entidades  sem  finalidade  lucrativa  para  atuação  na  assistência  à  saúde,  a

subexecução  do  objeto  pode  se  dar  por  meio  do  fornecimento  de  número

insuficiente  de  profissionais  para  desempenharem  os  serviços  previstos

contratualmente. Note-se que, ainda que o objeto contratual seja corretamente

estipulado como prestação de serviços e não como fornecimento ilegal de mão de

obra (de forma que a prestação contratada consista num resultado a ser entregue

pela entidade), a composição de custos apresentada na proposta de preços é

elaborada  com  base  no  número  de  profissionais  que  a  instituição  considera

necessário para o correto desempenho do objeto contratual.  Caso se verifique

que o contrato está sendo executado de maneira insuficiente, com cumprimento

deficiente das obrigações contratuais e em contexto que revele que a entidade

está sendo remunerada em valor superior  ao que efetivamente executa,  pode

configurar-se indevido prejuízo ao erário.
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10 – Das providências sugeridas

Em vista do exposto, sugere-se aos promotores de justiça com atribuição

na defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa que adotem as

providências extrajudiciais e judiciais voltadas para verificar a regularidade dos

ajustes firmados com entidades sem fins lucrativos para a execução indireta de

serviços públicos de assistência à saúde, levando em consideração os seguintes

aspectos:

(a) Além do viés atinente à defesa do patrimônio público, a má prestação

dos  serviços  pela  entidade  contratada  pode  dar  ensejo  à  caracterização  de

ilicitude da órbita de atribuição das promotorias de justiça de defesa da saúde.

Sugere-se, portanto, que eventual apuração seja efetuada preferencialmente em

conjunto com os membros que detém essa última atribuição, desde que se revele

condizente  com  a  estratégia  investigatória  traçada  e  com  a  preservação  do

resultado eficiente da apuração.

(b)  O  mascaramento  de  atividade  empresarial  sob  a  forma  jurídica  de

entidade  sem  fins  lucrativos  configura  expediente  criado  para  possibilitar  a

obtenção de lucro indevido à custa do erário. Por esse motivo, sugere-se que,

caso surjam indícios do encobrimento de atividade com escopo empresarial sob o

manto da pessoa jurídica sem finalidade lucrativa, a investigação seja direcionada

para  a  persecução  da  vantagem  patrimonial  indevida,  de  forma  a  apurar  os

beneficiários finais dos recursos públicos ilicitamente obtidos.

(c) Na escolha do meio utilizado para efetuar a investigação (inquérito civil
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ou  procedimento  investigatório  criminal),  verifique-se  a  presença  de  indícios

consistentes que demonstrem a possível ocorrência de fraude à licitação, prejuízo

ao erário e enriquecimento ilícito. Caso a notícia recebida pelo Ministério Público

refira-se  apenas  à  irregular  prestação  dos  serviços  ou  a  ilicitudes  de  menor

monta, sugere-se que a apuração transcorra no âmbito de inquérito civil. Por outro

lado, se os indícios iniciais apontarem para irregularidades mais graves, sugere-

se a instauração de procedimento investigatório criminal.

(d) Ao receber notícia de fato relativa a suposta irregularidade praticada por

entidade sem fins lucrativos contratada para executar indiretamente serviços de

assistência à saúde, efetue levantamento dos ajustes anteriormente celebrados

pela pessoa jurídica noticiada, com o propósito de averiguar se já foi objeto de

denúncias  anteriores.  Além  disso,  sugere-se  que  seja  efetuada  pesquisa  no

sistema Idea, destinada a verificar se existem outros procedimentos em trâmite no

âmbito  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  envolvendo  a  entidade

noticiada,. Caso confirmada essa hipótese, sugere-se que seja efetuado contato

com os demais membros, diretamente ou por meio do CAOPAM, visando avaliar a

conveniência de atuação conjunta.

Salvador, 21 de setembro de 2018.

65/65
CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001
Telefone: (71) 3013-6653


