
RESOLUÇÃO Nº 349/2019 – TCE/TO – PLENO 
 
1. Processo nº: 7583/2018 
2. Classe de Assunto: 07. Denúncia e Representação  
2.1. Assunto: 02. Representação – com pedido de medida cautelar em face do 
Contrato nº 105/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins firmado com 
a instituição Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos – CEBRASPE. 
3. Interessado: Eurípedes do Carmo Lamounier (CPF nº 051.878.421-53), 
Desembargador e Helvecio de Brito Maia Neto (CPF nº 103.573.945-34), 
Desembargador-Presidente. 
4. Origem: Ministério Público junto a este Tribunal de Contas.   
4.1. Órgãos: Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins – FUNJURIS.  
5. Relatora: Conselheira DORIS DE MIRANDA COUTINHO 
6. Representante do MP: Procurador-Geral de Contas Zailon Miranda Labre 
Rodrigues. 
7. Procurador constituído: não atuou. 
 
 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
TOCANTINS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 
03/2017 ANTE A INCOMPLETUDE DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS AO 
SICAP. REGULARIZAÇÃO. ACATAMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA. 
REESTIMATIVA DO ÍNDICE DE DESPESA DE PESSOAL. ENQUADRAMENTO 
AO LIMITE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. LEGALIDADE DA 
DISPENSA E RESPECTIVO CONTRATO. CONHECIMENTO. 
IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES.  
1. A Instrução Normativa TCE/TO nº 03/2017, em seu art. 3º, ao referir-se 
genericamente aos documentos que tratam da realização da licitação e que 
devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas, para fins de integração ao 
SICAP-LCO, deve ser interpretada amplamente, de modo a abranger quaisquer 
informações essenciais ao processo de contratação, inclusive a estimativa de 
impacto orçamentário-financeiro a que se refere o art. 16, inciso I, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
2. A verificação do limite consignado no art. 22, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para fins de incidência da vedação contida no seu 
inciso IV, referente ao provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, deve se dar no momento dos atos de nomeação dos 
candidatos aprovados, não impedindo, destarte, a realização do concurso 
público destinado ao provimento das vagas. 

 

8. DECISÃO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que cuidam de 
Representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal, com 
fundamento no art. 142-A, do Regimento Interno deste TCE, em que impugna o 



Contrato nº 105/2018 – PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, decorrente da 
dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, nos 
termos da Decisão nº 2485/2018 – PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG, cujo 
objeto compreende a prestação de serviços especializados de planejamento, 
organização e execução de concurso público, com vistas ao preenchimento de 
vagas e à formação de cadastro de reversa nos cargos de analista judiciário, 
oficial de justiça avaliador e técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins. 

Considerando a existência de vícios formais que não maculam a 
validade do ato de dispensa de licitação e subsequente contratação, sem 
prejuízo de determinações corretivas à entidade representada. 

Considerando o acatamento das justificativas apresentadas, que 
intentaram infirmar as conclusões pela legalidade da contratação; 

Considerando a ausência de evidências concretas acerca da 
existência de danos; 

RESOLVEM, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 
reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pela Relatora, em: 

8.1. CONHECER da presente Representação formulada pelo 
Ministério Público junto a este Tribunal, com fundamento no art. 142-A, do 
Regimento Interno deste TCE, em que impugna o Contrato nº 105/2018 – 
PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, decorrente da dispensa de licitação com 
fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, nos termos da Decisão nº 
2485/2018 – PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG, cujo objeto compreende a 
prestação de serviços especializados de planejamento, organização e execução 
de concurso público, com vistas ao preenchimento de vagas e à formação de 
cadastro de reversa nos cargos de analista judiciário, oficial de justiça avaliador 
e técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, para, no mérito, CONSIDERÁ-LA IMPROCEDENTE, declarando a 
LEGALIDADE da contratação em escopo.  

8.2. REVOGAR a tutela provisória concedida através do Despacho 
nº 564/2018, posteriormente ratificada pelo Tribunal Pleno por meio da 
Resolução nº 367/2018 – TCE/TO, nos termos do art. 200, caput, do RITCE/TO 
e art. 298, da Lei nº 13.105/2015.  

8.3. A deliberação pela improcedência da representação e a 
legalidade do contrato se dá sem prejuízo da emissão das seguintes 
determinações ao Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins: 

a) Nos procedimentos de contratação, seja através de 
licitação ou por meio de contratação direta via dispensa ou 
inexigibilidade licitatória, encaminhe ao SICAP-LCO, junto 
aos demais documentos pertinentes ao certame, o estudo 
detalhado do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor o contrato e nos 
dois subsequentes, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, dando cumprimento ao 
disposto na Instrução Normativa TCE/TO nº 03/2017. 



b) Não obstante o recálculo do índice de despesas com 
pessoal, promovendo a adequação do TJ/TO ao limite 
estabelecido no art. 20, inciso II, “b”, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, à luz da Resolução nº 02/2019 – 
TCE/TO, providencie planejamento estruturado de 
contenção do aumento progressivo e consistente dos 
gastos com pessoal, a despeito das determinações 
exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 
nº 88/2009. 

8.4. Determinar a publicação da decisão no Boletim Oficial deste 
Tribunal, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 341, §3º, 
do Regimento Interno desta Corte, para que surta os efeitos legais necessários. 

8.5. Determinar o envio de ofício ao então Presidente 
(representado) e ao atual Presidente, por meio processual adequado, 
comunicando-o que a decisão, o relatório e o voto que a fundamentam estão 
disponíveis no link e-contas.  

8.6. Em razão da divergência com a manifestação ministerial, 
cientifique-se o Procurador Geral de Contas. 

8.7. Após o atendimento das determinações supra e a ocorrência 
do trânsito em julgado, sejam estes autos enviados à Coordenadoria de 
Protocolo Geral para que, com as cautelas de praxe, proceda o arquivamento. 
                    Presidiu o julgamento o Presidente, Conselheiro Severiano José 
Costandrade de Aguiar. Os Conselheiros Napoleão de Souza Luz Sobrinho, 
Manoel Pires dos Santos, André Luiz de Matos Gonçalves, Alberto Sevilha e o 
Conselheiro Substituto José Ribeiro da Conceição, em substituição ao 
Conselheiro José Wagner Praxedes, acompanharam a relatora, Conselheira, 
Doris de Miranda Coutinho. Esteve presente o Procurador-Geral de Contas, 
Zailon Miranda Labre Rodrigues. O resultado proclamado foi por unanimidade.  

                    Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em 
Palmas, Capital do Estado, aos 19 dias, do mês de junho de 2019. 

 


