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JULGAMENTO SINGULAR

Trata-se de Representação de Natureza Externa com pedido de medida 

cautelar  sem  a  oitiva  da  parte  contrária,  proposta  pelo  Sr.  Ângelo  Bernardino  de 

Mendonça Júnior,  Vereador de Rondonópolis, relatando possíveis irregularidades no 

Pregão Presencial n.º 27/2020, cujo objeto consiste no “registro de preço para eventual  

contratação  de  prestadora  de  serviços  de  mão  de  obra  de  apoio  às  atividades  

operacionais subsidiárias [...]”. 

O ponto central da insurgência do Representante diz respeito à permissão 

editalícia para a contratação de cooperativas de trabalho, o que, no seu entender, seria 

inviável  porque  o  objeto  contratual  conteria  serviços  usualmente  executados  com 

subordinação de mão de obra. Nesse sentido, invocou precedentes deste Corte que 

vedaram contratações semelhantes, o que justificaria a emissão de provimento cautelar 

para suspender o certame.

Ressaltou ainda que a Prefeitura de Rondonópolis celebrou 24 contratos 

com  a  Cooperativa  de  Trabalho  Vale  do  Teles  Pires,  entidade  que  atualmente 

responderia a mais de uma centena de ações trabalhistas. Por esse motivo, requereu a 

instauração de Tomada de Contas Especial, a fim de apurar possíveis danos ao erário  

nas contratações do Município.

                                                                                                                                                 



Ainda quanto ao pregão questionado, vislumbrou impropriedades quanto 

aos seguintes aspectos: i) prazo de apenas dez dias entre a publicação do edital e a 

data  da  sessão  pública;  ii) ausência  de  valor  estimado  para  a  contratação;  iii) 
solicitação  da  apresentação  de  amostras  pelos  licitantes;  iv) inviabilidade  da 

modalidade licitatória do pregão, devendo ser realizada concorrência,  sobretudo em 

razão do valor gasto com o mesmo objeto no exercício anterior (R$ 2.020.708,72);  v) 
exigência de capital social de 5% do valor da proposta como requisito de habilitação, o 

que seria contraditório ao se admitir a participação de instituições sem fins lucrativos e 

de cooperativas; vi) elaboração do edital e do termo de referência pelo mesmo servidor 

investido  na  função  de  pregoeiro,  contaminando  o  julgamento  das  possíveis 

impugnações ao instrumento convocatório; 

Ao final, pugnou que seja julgada procedente a Representação, com a 

declaração de nulidade da licitação.

É o relatório.

Decido.

Em sede de juízo de admissibilidade, com fundamento no artigo 89, IV1 da 

Resolução  n.º  14/2007  (RITCE/MT),  conheço  da  Representação  de  Natureza 
Externa, tendo em vista o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 2192 e 224, 

inciso I, alínea “a”3, do RITCE/MT.

1 Art. 89. O relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe: [...]
IV. Decidir sobre a admissibilidade de representação, externa ou interna.
2 Art. 219. As denúncias e representações deverão atender cumulativamente os seguintes requisitos:
I. redação em linguagem clara e compreensível;
II. matéria de competência do Tribunal;
III. identificação do objeto denunciado ou representado;
IV. descrição dos fatos irregulares;
V. indicação, quando possível, dos nomes dos prováveis responsáveis;
VI. indicação, quando possível, do ano ou data em que os fatos ocorreram;
VII. indícios de que os fatos denunciados ou representados constituam irregularidade.
3 Art. 224. As representações podem ser: […]
I. De natureza externa, quando propostas ao Relator: […] 
a) Por qualquer autoridade pública federal, estadual ou municipal;

                                                                                                                                                 



Fixados os fundamentos acerca das condições de procedibilidade, reputo 

necessário enfatizar que, em se confirmando os fatos reportados nestes autos, estarão 

caracterizados indícios aptos a ensejar a intervenção desta Corte de Contas.

No  entanto, com  relação  à  medida  cautelar  requerida, entendo  ser 
prudente adiar sua análise para outro momento processual, qual seja após a oitiva 

prévia do Gestor Municipal e do Pregoeiro, no intuito de dispor de mais elementos para 

a formulação de um juízo seguro acerca da matéria.

A faculdade que ora adoto deverá ser implementada em menor prazo, de 

modo a preservar a eficácia de eventual deferimento do pleito acautelatório.

Ressalto, ainda, que a presente decisão não importa no indeferimento do 

pedido, mas apenas posterga a sua apreciação até o termo final do prazo estipulado, 

com ou sem a manifestação dos responsáveis.

Acerca da matéria, o Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto 

à  possibilidade  de  oitiva  prévia,  visando  subsidiar  o  juízo  decisório  a  respeito  dos 

pressupostos autorizadores da medida cautelar. Nesse sentido, confira-se o seguinte 

julgado:

[…]  15.  Diante  do  acima  exposto,  julgo  que,  em  que  pese  estar 
configurado o pressuposto do perigo da demora e afastado o perigo da 
demora reverso, não há elementos suficientes nos autos para concluir 
sobre  a  plausibilidade  jurídica  dos  argumentos  trazidos  nesta 
representação, o que é essencial para a eventual adoção de medida 
cautelar. Logo, entendo ser necessária a realização de oitiva prévia4.

Além disso, a recente edição da Resolução Normativa n.º 17/2020 desta 

Corte consolidou o procedimento de notificação prévia e o estabeleceu como regra, 

que pode ser afastada apenas em hipóteses excepcionais como “nos processos com 

pedidos de medidas cautelares em que a urgência ou o perigo de ineficácia da medida,  

devidamente fundamentados, justifiquem a decisão” (artigo 1º, §1º, II). 

4 ACÓRDÃO 2676/2019 -  PRIMEIRA CÂMARA. Relator  BENJAMIN ZYMLER.  Processo  039.189/2018-0. 
Data da sessão 26/03/2019 Número da ata 8/2019 - Primeira Câmara.

                                                                                                                                                 



No caso, é certo que o adiamento da apreciação da cautelar não gerará 

prejuízos irreparáveis ao ente público, na medida em que a nulidade da licitação, caso 

venha a ser declarada posteriormente, refletirá sobre os atos subsequentes a ela, tal 

como a adjudicação e contratos porventura celebrados. Neste sentido, é a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça:

MS. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO. OBJETO. PERDA.
A  Turma  entendeu  que  a  interposição  do  mandamus  para  atacar 
ilegalidades que viciam o edital de licitação e os atos dele decorrentes 
passíveis  de  anulação  significa  que  a  adjudicação  e  a  posterior 
celebração de contrato  também o são,  descabendo,  pois,  a  alegada 
perda de objeto (art. 49, § 2º, da Lei n. 8.666/1993). (REsp 1.059.501-
MG,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  julgado  em  18/8/2009, 
Segunda Turma - Informativo STJ nº 0403 - 19 a 21/08/2009).

Ante o exposto, com fulcro no inciso IV do artigo 89 do RITCMT, recebo 
esta Representação  de  Natureza  Externa, postergando,  entretanto,  até  ulterior 

análise das informações preliminares eventualmente encaminhadas, o juízo cautelar 

almejado pelo Representante, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo regimental5 

c/c o artigo 1º da Resolução Normativa 17/2020.

Desta feita, determino a  notificação do Sr.  José Carlos Junqueira de 
Araújo, Prefeito, e do Sr. Felipe Santos Ciríaco, Pregoeiro, para, querendo, no prazo 
de  03 (três)  dias,  a  contar  do  recebimento  do  correlato  Ofício,  apresentarem 

manifestação prévia sobre os fatos que compõem o pedido cautelar formulado nestes 

autos (cópia anexa).

Oficie-se, após, publique-se.

5Art. 89. O relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe: […] 
I.  Presidir  a  instrução,  determinando,  por ação própria e  direta  ou por provocação dos órgãos de instrução do 
Tribunal ou do Ministério Público de Contas, quaisquer diligências consideradas necessárias ao saneamento dos 
autos e ao fiel cumprimento da lei, fixando prazo para tanto, desde que não conflitem com as demais deliberações do 
Tribunal;

                                                                                                                                                 



Em  seguida,  encaminhem-se  os  autos  à  Gerência  de  Controle  de 

Processos Diligenciados para aguardar a manifestação ou certificar o decurso do prazo 

oferecido ao responsável.

Dê-se aos autos prioridade de tramitação, nos termos do artigo 138, 
inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal  6  .

Gabinete do Relator, Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2021.

LUIZ CARLOS PEREIRA7

Conselheiro Substituto 

6 Art. 138. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos e processos  
referentes a: […] VII. Processos em que a demora na apreciação possa causar grave prejuízo ao erário;
7 Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora  
credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006
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