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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE COA'TÂS

EXCELENTíSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAçÃON.
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MINISTÉR|o PÚBLlco DE coNTAS, por intermédio dos Procuradores

*

signatários, com fulcro nos artigos 54, I, e 288, da Resolução n.o }4l2OOz-fCElAM,

ã

vem oferecer a presente REPRESENTAçÃO com pedido de med¡da liminar, contra

:1

o

o ESTADO DO AMAZONAS, representado pela Procuradoria Geral do Estado,

no

sent¡do de apurar e resolver possíve¡s irregularidades em diversos contratos firmados

no âmbito da Administração Estadual, decorrente da não revisão dos

E*
\)'

preços

praticados em contratos administrat¡vos envolvendo empresas benef¡ciadas
desoneração tributária (ref. Contribuiçäo previdenciária patronal)

s.
cv

do Plano Bras¡l

Maior, nos termos do at1. 7 .o da Lei 12.54612Q11 e modificações posteriores, pelos

\
I
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fatos e fundamentos seguintes.

Dos Fatos e Fundamentos

Por me¡o da Medida Provisória n.

54O12O11 (converti da.

12.546/2011), em agosto de 2011, o Governo Federal lançou o ,'Plano Bra
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consistente em política de fomento, de caráter industrial, tecnológica e de comércio
exterior, a ser coordenâda pelo Ministér¡o do Desenvolv¡mento, lndústria e Comércio
Exterior (MDIC).

Dentre as medidas de incentivo adotadas por meio da aludida Medida
Provisória, estava a desoneração tributária parcial de empresas, a part¡r de agosto de
2011, quanto ao montante de contribuição patronal à seguridade social. Em síntese,
aie 3111212014, em subst¡tuição às contribuições de 2oo/o sobre a remuneraçåo dos
segurados (art. 22, incisos I e lll, da Lei 8.212h991), as contribuições das empresas
beneficiárias incidirão em alíquota de 2% sobre o valor dâ receita bruta.
Originariamente, esse incentivo estava limitado a empresas ligadas aos

serviços

de

Tecnologia

da

informaçäo

- Tl e

Tecnologia

da

lnformaçäo e

-

TlC. Poster¡ormente, o ¡ncentivo foi estendido a empresas de outros
seguimentos. A Lei n. 12.71512012, além de fixar a alíquota èrn 2o/o, estendeu as
Comun¡caçäo

vantagens às empresas do ramo hoteleiro, empresas de transporte rodoviário coletivo
de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana,
interestadual e internac¡onal. A Lei n. 12.84412013, por seu turno, o fez relativamente

às empresas do setor de construção civil, às empresas de transporte metroviário e
ferroviário de passageiros, bem como às empresas de construÇão de obras de
infraestrutura.l

Registre-se que,

a despeito da previsäo de vigência até dezembro

de

2014, o Governo Federal já sinalizou no sentido de tornar permanente a política de
desoneração de folha de pagamento do "Plano Brasil Maior,'2.

l"--\
I As leis mencionadas passaram
a vigorar ma¡s recentemente e não estabeleceram ef¡cácia retroat¡vâ. A
Lei n. 12.71512012 estabeleceu, em relação às empresâs do setor hoteleiro, o ¡níc¡o da vigênc¡a para o
pr¡meiro d¡a do quarto mês subsequente à data de pubt¡cação da N¡p no sô3/2012 (Dou de o4to4¡2o12).
Quanto às empresas de trânsporte rodoviário coletivo de passage¡ros, houve previsão de entrada em

v¡gor em 1.o de janeiro de 2013.
A Lei n. 12.84412013 delim¡tou a enlrada em vigor, em relação às empresas do setor da construção civil
(inc¡so lV, do art. 70, da lei n. 12.5461201 1), a part¡r do primeiro d¡a do quarto mês subsequente aó de sua
pub ¡cação (DOU 19.07.2013). No que tange às empresas de constru
ção de obras de ¡nfraestrutura
(inciso Vll, da Lei 12.5461201'l), às empresas de transporte metrov¡ár¡o de passageiros (inc¡so Vl), assim
como em relação às empresas de transporte ferroviário de pâssageiros (¡nciso \ô, su a entrada em vi gor
se daria ã parl¡r de 1" de janeiro de 2014

¡.)r..\

'ì\

2http://economia.estadao.com.br/notic¡as/geral,desoneracao-da-folha-de-pagarnento-serapermanen
diz-mantega,186144e
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Ocorre que essa política federal de desoneração constitui fato
superveniente, imprevisível, alheio à vontade das partes, que ¡mpacta
extraordinariamente a equação econômico-financeira dos vários contratos
administrativos com as empresas beneficiárias, celebrados pela Administraçåo
Estadual antes do período de vigência do benefício de fomento do "Plano Brasil
Maior", com potencial enriqueclmento sem causa em detrimento do erário estadual. A
política de ¡ncentivo promov¡da pela União, ao desonerar as empresas, não pode
impor desequilíbrio à base dos contratos celebrados pelos demais entes federados e
dano milionário a estes, devendo ser tratado o fato de acordo com os auspícios da

teoria da imprevisåo, de modo a justificar a revisão contratual, na forma do artigo 65
da Lei n. 8.666/93.

Nessa ordem de ideias, como registra o Relatório do Acórdão n.
2.859t2013 - TCU, Plenário, na própria esfera federal, a Caixa Econôm¡ca Federal
concretizou, de ofício, pioneiramente, a revisäo de seus contratos com as empresâs
beneficiárias da desoneração do "Plano Brasil Maior", preferencialmente por meio de
acordo bilateral (art.65, inciso ll, alínea'd', da Lei) ou por meio de apostilamento
unilateral (art. 58, inciso I e $ 20, da Lei), nos casos em que não foi possível o acordo
bilateral. Com isso, já foi obtida, efetivamente, uma economia no valor aproximado de
R$ 70 milhöes de reais, esperando-se ainda outros R$ 130 milhöes de reais. É nítido o
colossal potencial de economia aos cofres do Estado, em se procedendo de igual
manetra

A Constituição Brasileira, em seu art. 37, XXl3, determina, no tocante aos
contratos firmados pela Administraçåo Pública, a manutenção das condi
efetivas da proposta. Ora, tal previsão não consagra, em nosso direit a

3

Art. 37. A admìn¡stração pública dìreta e indireta de qualquer dos Poderes da Un¡ão, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legal¡dade, impessoalidade, morâlidade,
publicìdade e eficiência e, tâmbém, ao segu¡nte: (Redação dada pela Emenda Const¡tucional ne 19, de

Ì\.
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1998)
XXI - ressalvados os casos especif¡cados nâ legislação, âs obras, serviços, compras e al¡enações serao
odos
contrâtados mediante processo de Iicitação pública que assegure igualdade

concorrentes, com cláusulas que estabe eçam obr¡gações de pagamento,
efetivas da proposta, nos termos dâ le¡, o qual somente perm¡t¡r a âs exrgencr
e econômica ìndispensáve¡s à garantia do cumprimento dãs obrigaçöes

ndiçõ

técni
3
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imutabilidade dos contratos administrativos. Pelo contrário, determina, na realidade, a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
O equilíbrio econômico-financeiro

-

isto é, a relação de igualdade formada,

em um dos pólos, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste
e, de outro lado, pela compensação econôm¡ca que lhe corresponderá

Trata-se

de uma relação estabelecida pelas próprias

- é intangívela.
paries no momento da

celebração do ajuste, entre um conjunto de direitos do contratante e um conjunto de
encargos deste. Desde então esta equivâlência não pode ser alterada.
Nesse sentido é a doutrina de Helly Lopes Meirelless

O contrato adm¡n¡strativo, por pa¡te da Administração, destinase ao atendimento das necessidades públicas, mas por pañe
do contratado obietiva um lucro, através da remuneração
consubstanciada nas cláusulas econômicas e finance¡ras. Esse
Iucro há que ser assegurado nos termos inicia¡s do aiuste,
durante a execução do contrato, em sua plenitude, mesmo que
a Adm¡n¡stração se veja compelida a mod¡f¡car o proieto, ou o
modo e forma da prestação contratual, para melhor adequação
às exigências do serviço públ¡co.

lntangível o equilíbrio econômico financeiro, deve se manter intacta ao
longo de toda avença contratual a equação entre os ônus e bônus pecuniários do
contratado e da Administraçäo.

Em v¡sta d¡sso, qualquer alteração un¡lateral que onere ou desagrave a
execução da prestação a cargo do particular, feita por fato do príncipe, deve ser
Ievada em conta para o restabelecimento desse equilíbrio. Nesse diapasão, Diog

"Çè\

Gasparini6 adverte que "tal alteração impöe ao Poder Público contratante a imediata

obrigaçäo de promover

o

reajustamento correspondente, de forma que, de pronto,

ocorra o reequilíbrio".

4

s
6

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de D¡reito Admin¡strativo. 26 Ed., Ma¡heiros Editores, p
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Adm¡n¡strativo. 14 Ed., Malheiros Editores, 2006, p
GASPARINI, Diogenes. Direito Admìnistrativo. 12 Ed., Editora Sara¡va, 2007, p. 85
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Em relação ao caso em tela

-

de alteração da carga tributária -,

há

expressa previsão legal como motivo de revisão contratual, como se vê no texto do s

5.' do artigo 65 da Lei 8.666/93, þsls /lfterls:
Art. 65, S 5o- Quaisquer tributos ou encargos lega¡s criados,
atteradoi ou extintos, bem como a superveniência de
dr'sposlções /egars, quando oconidas após a data da
apresentação da proposta' de comprovada repercussão- nos
preços contratados, impt¡carão a revisão destes para mais ou
Para menos, conforme o caso

A Lei de

Licitações

e Contratos assentou, portanto, a necessidade de

revisão contratual quando houver impactante alteraçäo na estrutura tributária, seja
para mais, seja para menos. ou seja, o direito ao reequ¡líbrio econômico-financeiro
não é privativo do contratado, dele comungando também a própr¡a administração
contratante. Explicando o tema, vale conferir os ensinamentos de NiebuhrT:

O

dìre'tto

ao equitibro

econômico'finance¡ro

do contrato

é

disposfo por todas as parfes contratantes, quer pelo
contratado, quer peta Administração P(tblica. Os

contratados costumam invocar com mais frequência o direito
ao equ¡tíbrìo econômico-financeiro do contrato, porque os
insumos utitizados por eles e os seus cusúos em geral são
frequentemente maiorados, o que confere a eles o direito à
majoração da contraprestação devida pela Administração
Todavia, ocorre também, muito embora seia mais raro, que os
¡nsumos e os cusfos do contrato seiam minorados. /Vesses
o
Administração quem faz ius ao
casos, é
r
fim
de
a
contrato,
econômico-financeiro do
contraprestação por si devida ao contratado.

a

e a conseguinte necess¡dade de revisão contratual ocorrem
nos casos em que a incidênc¡a tributária configura-se como um custo para o particular

o desequilíbrio

executar sua prestação. A esse respeito, eis a liçäo de Marçal Justen Filhos:

A forma prática de avaliar se a modif¡cação da carga tributária

propicia desequilíbrio da equação econômico-financeira reside
em investigar a etapa do processo econômico sobre o qua
recai a incidência. Ou seia, a materialidade da hipótese d

7

Licitação Públ¡cê e contrato Admin¡strativo, Editora Fórum, p9.883' 2ol2'
à Le¡ de L¡citações e Contratos Adm¡nistrativos, pg. 898 e 899.

I Comentários

'!

l'
itora Dialét¡ca,

15q

Êdição.
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incidência tributária conslsfe em certo fato signo'presuntivo de
riqueza. Cabe examinar a situação desse fafo signo-presuntivo
no processo econômico. Haverá quebra da equação
econôm¡co-financeira quando o tibuto (instituído ou maiorado)
recair sobre ativ¡dade desenvolvida pelo paft¡cular ou por
terceiro necessár¡a à execução do obieto da contratação. Ma¡s

precisamente, cabe investigar se a incidência tributária
configura-se como um custo para o pañicular executar sua
prestação. A resposta a esse exame impõe o
reconhecimento da quebra do equilíbrio econômicoftnanceiro. Diversa é a s¡tuação quando a incidência recai
sobre a riqueza já apropriada pelo particular, incidindo
economicamente sobre os resu/fados extraídos da exploração.

Essa condiçäo se verifica nas contrataçöes públicas atingidas pela
desoneraçäo do "Plano Brasil Maior", pois o incent¡vo concedido reflete-se diretamente
em item que compõe a planilha de custos e preços contratuâis, quanto aos encargos

sociais. Percebe-se, assim, sem necessidade de qualquer esforço hermenêutico, a
repercussäo relevante e direta da redução da carga tributária sobre o custo para o
particular executar

a

prestação, resultando em quebra

do equilíbrio econômico-

financeiro.

No sentido aqui preconizado, o egrégio Tribunal de Contas da União
decidiu, por meio do Acórdåo 2.85912013 - Pleno, orientou a revisão dos contratos da
Administraçåo Federal cujo objeto abranja uma das áreas beneficiadas pelo Plano
Brasil Maior. Veja-se a redação do dispositivo:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representa
formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisiç
Logísticas - Selog em razão de possível irregularidade, no
âmbito da Administração Pública Federal, decorrente da näo
revisão de preços nos contratos que foram firmados com
empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, que estabeleceu
a desoneração da folha de pagamento para alguns setores da
economia (mudança da base de cálculo para a contribuição
previdenciária), nos termos do art. 7o da Lei 12.546120'1 1 e do
ârt. 20 do Decreto 7 .82812012.

os Ministros do Tribunal de . Contas da\U ntaô
reunidos em Sessåo do Plenário, diante da razões ex postås pel
Relator, e com fundamento nos arts 43, inciso l, da L

ACORDAM
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8.44gt1gg2 e 237, ¡nciso Vl
lnterno do TCU, em:

e parágrafo único, do

Regimento

9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la
procedente;

9.2. determinar ao Departamento de Coordenação e Governança
das Émpresas Ésiatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia
da lnfoimaçäo do Ministério do Planejamento' Orçamento e
Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho
Nacional do Ministério Público que:
9.2.1 nos termos do art. 65, S 50, da Lei 8.666/1993' orientem os

servicos ainda v¡oentes. firmados com empresas beneficiadas
oela desoneraÇ a odafo lha de Daoamento, orooiciada oelo art. 70
da Lei 12.5461201 I e Delo art. 20 do Decreto 7 .82812012
med¡ante alteraÇéQ da s olanilhas de cus tÕ. atentando Þara os
efeitos retroativos às datas ¡! e início da desoneGEão,
mencionadas na leqislaÇão;

9.2.2 orientem os referidos óroáos e entidades a obterem
administrâtiva mente o ressarcimento dos valo res Þaoos a malor
lelisão do dano I em relacäo aos contraþg de orestação de
servtcos la encerrados. que fore m firmedos com emÞresas

eme
th
de
da
onera
la
20 do
elo
art.
612011
e
o
pe
12.54
propiciada lo art. 70 da
custo;
de
o
das
olanilhas
Decrelo 7 ,82812012. mediante alteracã
neficiad

lei

9.2.3 no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da

notificação, informem a este Tribunal sobre as medidas adotadas
por seus respectlvos órgãos e entidades v¡nculados para
ðumprimento das determinaçöes acima, incluindo detalhamento

a quantidade de contratos revisados e a
(redução
de valor contratual) obtida por cada unidade;
ecônomia

específico sobre

rl
9.3. determinar à Diretor¡a-Geral do Senado Federal, à Di
Secretaria-Geral
e
à
Deputados
Geral da Câmara dos
Administraçäo do Tribunal de Contas da Uniäo que adotem, no
âmbito de seus contratos, a medidas indicadas nos subitens
9.2.1 e 92.2, acima, e que, no prazo de 60 (sessenta) dias' a
contar da ciência da notificação, informem a este Tribunal sobre
as providèncias adotadas, incluindo detalhamentòtelpecífico
sobre a quantidade de contratos revisados e a economla
(redução de valor contratual) obtida;

t,
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9.4. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação, bem como da
instrução da Selog, às unidades acima citadas;

9.5. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições
Logísticas que reãl¡ze o monitoramento das determinações
actma

Semelhantedispositivodeveserapl¡cadoàAdministraçãoEstadualafim
de evitar que prospere o aumento injustificado da margem de lucro das empresas
públicos,
contratadas em detr¡mento da equação inicialmente pactuada e dos cofres
conforme bem assentou o TCU no voto condutor do referido Acórdão:

15. Deve ficar explicitado, ademais, que a desoneraçäo näo
ocorre para aumentar lucro, mas sim para diminuir o preço dos
produtos e serviços. Assim, caso não se teduza a
remuneração, o lucro, no contrato administrativo, acaba se
elevando. Ora, a Administração Pública deve se beneficiar do
barateamento dos preços e serviços da mesma forma que
ocorreria nas relaçöes Privadas.

Ademais, devem ser tomadas providências para que se obtenha o
às
ressarcimento ou a compensação dos valores pagos e maior em relação
prestações e aos contratos já encerrados, em consonância com o entendimento do
TCU acima exposto (cf. item 9.2.2 do Acordâo 2.85912O13 - TCU). Todos os contratos,
a
a partir de 201 1, ainda que encerrados, deverão sofrer revisåo póstuma' de modo
se colher em prol da Administração eventuais valores pagos a maior aos contratados,
it
sob pena de enriquecimento ilícito destes úliimos. Nåo estando prescrito o dire de
a
crédito resultante do desequilíbrio financeiro contratual, a Administraçäo Pú
deverá promover medidas de ressarcimento de eventuais valores näo compensáveis
em contratos futuros. autorizando-se, inclusive, a instauração de Tomada de contâs

Especial para tal desiderato.

lmpende admitir, contudo, que, no caso de contratos cujo objeto abranja
tanto atividades desoneradas, quanto atividades não desonerariai; eve ser
observada especial procedimentalização, em conformidade com as one çõe

li

8
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constantes do voto revisor constantes do Acórdão 2.85912013, da lavra do Ministro do
TCU José Jorge.

Nessa situaçäo será imprescindível fazer cálculo proporcional¡zado do
impacto da desoneração na avença contratual. ln verbis:

3.

a título de complementação ao que restou
no
voto apresentado pelo M¡n¡stro José Mticio,
consignado
Apenas

impende ressaltar que a revisão mediante aplicação direta da
alíquota sobre a receita bruta ('faturamento") pode ser
considerada inapropiada, em face da possibilidade de
realização, pela empresa, de outras at¡v¡dades não
desoneradas, a ensejar o cálculo ponderado da contr¡buição
previdenciária, conforme esclarece a Solução de Consulta no
38 - SRRF?1/Disit (Receita Federal do Brasil), cuia ementa
julgo opoftuno transcrever:
" 3 olLt çê

o_de_çens!l!ê_3

88E E:

EMENTA: Na hipótese de empresas que se ded¡quem a outras
atividades cumulativamente com a prestação de serviços de Tl
e de TlC, a base de cálculo da contribu¡ção previdenciár¡a de
que trata o inciso Il do$lodo aft.9odaLei n" 12.546/2011 será
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contr¡bu¡ntes
individuais pela prestação de serviços em todas as atividades
da empresa, observada a proporc¡onalidade entre a receita

bruta relativa âs oufras ativ¡dades e

a

receita

total.

(nnp:nec¡soes.f æ
saSOl.hfm - acesso em 1.10.2013)"

4. A corroborar o acima exposto, cabe lrazer à colaçåo

excerto da ¡nstrução da Secretaria de Licitaçóes, Contratos e
Patrimôn¡o (Selip), unidade subordinada à Segedam,
analisar "pedido de repactuação e revisão de valores
Contrato n" 17/2010", celebrado entre o TCU e a C

à

de

prestação
serv¡ços
S/A com vistas
especial¡zados na área de tecnologia da informação, verbis:

Tecnologia

"10.3. Revisão dos valores da Contribuição Previdenc¡ár¡a propomos o deferimento integral; no decorrer da execução
contratual, tivemos o advento da Le¡ 12.546/11 (com vigência a
partir de 1o de abril de 2012), combinada com a Lei 12-715n 2
(com vigência a partir de 10 de agosto de 2012), que altqrou a
inc¡dênc¡a das contribuições prev¡denc¡árias devidas lpela
empresas de Tecnologia da Informação (Tl) e de Tecnologia
9
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lnformação e Comunicação (TIC). Para o caso-da CTIS' que
também se dedica a outras atividades (venda a vareio), a
norma estabelece como sistemática a cobrança de 2,0%'
rece¡ta bruta cofiespondente aos
incidentes sobre
servigos de Tecnologia da Informação e 20yo sobr.e o total
creditadas a
das remunerações pagas, devidas
quatquer título durante o mês, aos segurados empregados

a

ou

serviços,
è tub"th"dor"" avølsos que lhe prestem
reduzindo-se o valor !!a contribuicão a recolhel 3e

percentu el resultante da razão en i.rê a receita brutaJle
etividades não relacionadas e a receita brula total (peça 2,
páginas 6 a 8).
Com base nesse fundamento legaL a C7.S calculou o
percentual devído, a título de Contribuição Pre.videnciária'
'mês
a mês, de abríl a dezembro de 2012' chegando ao
percentual médio de 12,53%o (peça 2, páginas I e 10)'
De outro g¡ro, a contratada submeteu a sua metodologia de
cálcub dã Contribuição Previdenciária ao alvedrio da RFB'
mediante consulta. Após anátise, a Receita Federal convalidou
a sua interpretação legat (peça 2, pálginas 62 a 69)
/sfo poslo, reafirmamos nossa proposia de defer¡mento ¡ntegral
do þteito cla contratada, reduzindo-se a alíquota da rubrica
'r rSS' dos atuais 20%o Para 12'53%-

suftir efe¡tos f¡nanceiros a partir de 10 de
(...)
'aøîla revisão deve
ae 2012, quando a Lei 12.546/11 entrou em v¡gor,
desonerando encargos previdencrários. " (grifei)
Portanto, com a edição da Lei no 12.54612011 e a
conseq uente mudança na forma de cálculo da al rquo tad
na
contribuiçäo previdenciári a devida por empresas atu
uâ
o
na
evidenciou-se,
informaçäo,
da
área de tecnolog¡a
TI
parte
por
d
a
desoneração
concreta acima delineada,
a
consubstanc¡ada na redução da alíquota de 2Oo/o, para
nÕ'^
exposto
cálculo
média de 12,53o/o ao mês, conforme

5.

e

.ì
Federal.
:,.S.:ì\
6. Em âpertada síntese, não se pode concluir simplesmente ' '.:\'ì'
que, em substituição às contribuiçöes destinadas à-seguridade
social a cargo das empresas beñeficiadas - de 20o/o sobre-a 1 \
remuneraçãõ dos segurados -, as novas contribuições incidirão f
em alíquoias que variam entre 1% e 2,5% sobre o\alor d?ii
receita bruta àaquelas empresas. Deve-se atentar tambér{ 'l

requerimento

da

contratada

convalidado pela Receita

para o fato de a empresa contratada realizar outras atividade\
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não desoneradas, situação em que se fará necessário efetuar o
cálculo ponderado da contribuição previdenciária.

Oportuno alnda esclarecer que aDenas os contrâtos admlnistrativos cu¡a
política
composiÇäo de custos inicial tenha se dado sem consideracäo da
desoneratória até então viqente . bem como seus res oectivos aditivos DrorroqatórioS,
devem ser alcancados Dela revisão. Contratos firmados pela primeira vez após 201 1,
em que já haja o impacto da política desoneratória desde a formaçäo de sua equação
econômico-f¡nanceira, restam fora do espectro revisional'

Noutrogiro,apenasoscontratosqueabranjamparcialoutotalmenteas
atividades desoneradas expressamente elencadas pela Lei 12.54612011 em seus
artigos 7.o a 9.o, com suas respectivas alteraçöes, é que, por ilação lógica, poderão
estar na alça de mira revisional.

Visandoasseguraraobservânciadasgaraniiasdocontraditórioedo
devido processo legal, as unidades jurisdicionadas deverão identificar todos os
contratos que se enquadrem como benef¡ciados pelo'Plano Brasil Maiof" e promover
já extinto o
o início imediato dos procedimentos administrativos revisionais, ainda que
contrato, com base na Lei n. 2.794t20O3, de modo a calcular, de acordo com as
pecullaridades da planilha de custos da contratação, o impacto da desoneração na
avença, fazendo os devidos ajustes.

Nos iermos do art. 65, S 5-o, da Lei 8.666/1993, a Procuradoria Geral do
Estado deverá or¡entar os órgãos e entidades que lhes estão vinculados a {òtarem
as medidas necessárias à revisão dos contratos de prestaçåo de serviço\ ainda

vigentes, f¡rmados com empresas beneficiadas pela desoneraçåo da folha de
pagamento, propiciada pelo art. 7.o da Lei 12.54612011 e pelo art. 2.o do Decreto
para os efeitos
7 .82812012, med¡ante alteraçåo das planilhas de custo, atentando
retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação, e a
providenciarem, administrativa ou judicialmente, o ressarcimento dos valores pagos a
maior (elisão do dano) em relação aos contratos de prestação de serviços já

encerrados, que foram f¡rmados com empresas beneficiadas pela d
folha de pagamento.

eraçåo d

ly'
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A alteraçäo contratual deve se dar preferencialmente por meio de acordo
bilateral (art. 65, inciso ll, alínea "d", dessa Lei) ou, então, por meio de apostilamento
unilateral (art. 58, ¡nciso I e $ 2o, da LLC), nos casos em que não foi possível o acordo
bilateral.

Ato contínuo, será o caso ainda de determinar que, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da ciência da notificaçäo, seja informado ao ToE/AM sobre
as medidas adotadas por seus respectivos órgãos e entidades vinculados para

cumprimento das determinaçóes acima, inclu¡ndo detalhamento específico sobre a
quantidade de contratos revisados e a economia (eduçåo de valor contratual) obtida
por cada unidade, de modo que seja passível de quantificação a atuação do controle
externo
Da Leg¡tim¡dade Passiva

Esta Representaçåo tem aptidão para afetar todos os órgãos e entes da
Admin¡stração Estadual, daí porque proposta contra a pessoâ do Estado, por
intermédio da Procurador¡a Geral do Estado, que é a unidade de superior coordenação
do serviço de assessoramento jurídico e representante judicial e extrajudicial do
Estado.

Nåo obstante, como envolve várias providências a Gargo de gestores
sujeitos ao serviço de controle externo, é o caso de se incluir no polo passi
da Corte, as autoridades admin¡strativas que respondem pelos órgãos

super¡or

e

critério

eg

pelas entidades da Administração lndireta, capazes de arti c

o

afa

providências administrativas, juntamente com a PGE.

Em situações como estâ, o Tribunal de Contas da Uniåo desenvolveu
iurisprudência (Acórdãos 2.308/2010-P e 1.145/2011-P) no sentido de ser suficiente a
assinalação dos órgãos gestores superiores de cada poder e de cada órgäo
constituc¡onal autônomo. Tais órgäos podem ser conceituados como aqueles que tèm

a resp onsabilidade de normatizar e fiscalizar o uso e a geståo dos recursos em suas
respect¡vas áreas

de

atuação

e com jurisdiçã o

órgäos/ent¡dades da Adm¡n¡stração Pública respectiva.

específica soþfe
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Da necessidade do ped¡do de medida cautelar

Além de ter plausib ilidede fático-iurídica , a narrativa ac¡ma aponta Para
situação de fundado receio de dano ao erário e ao interesse público Øericulum in
mora), mâxime em decorrência de que muitas das ativ¡dades desoneradas
correspondem a objetos contratuais cujos serviços são de nâtureza contínua, logo,

prorrogáveisporaté60meses,segundoaLei8.666/93.Pode.Seextra¡r,assim,que
vários dos contratos firmados antes do advento da política desoneratória ainda estão
em vigor, por conta da prorrogação permitida em lei. Além disso, é cediço que, à
medida que o tempo passa, mais difícil fica o ressarc¡mento ao erário, posto que a
Fazenda Pública sempre sofre da falta de condições de efetividade dos processos
executivos junto ao Judiciário no caso de pagamento não espontåneo da dívida pelo
devedor.

Entåosefazimperiosaaconcessåodemedida|iminarcomfundamentono
art¡go 1.., caput e lY, da Resoluçåo n." o312o12, e na aplicação subsidiária do artigo
273 do CPC, para determinar ao Estado e a toda a Administração Estadual, que, nos
termos do art.65, S 5.o, da Lei 8.666/1993, adotem de logo medidas necessárias para
que seus respect¡vos órgãos e entidades vinculados promovam a revisão dos

contratos

de

prestação

de serviços ainda vigentes f¡rmados com empresas

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelos artigos 7.o a
ilhas
9.o da Lei 12.54612011 e pelo Decreto 7.82812012' mediante alteração das p

de custo, atentando p ara efeitos

rvos as

as de

iní

da

deso

mencionadas na legislação, e providenciem, administrativamente, o ressarcimento dos
valores pagos a maior (elisão do dano) em relaçäo aos contratos de prestação de
serviços já encerrados.

\

\ìs\

a\

Além disso, é o caso de determinar liminarmente que, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da ciência da not¡ficaçåo, a representação do Estado informe
ao TCE/AM sobre as medidas adotadas por seus respectivos órgãos e entidades

ì

vinculados para cumprimento das determinações acima, incluindo detalhamento
çäo de valo
específico sobre a quantidade de contratos revisados e a econo
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contratual) obtida por cada unidade, de modo que seja passível de quantificação a
atuação do controle externo.

Do Pedido
Pelo exposto, o Ministério Público de Contas requer

l- A concessão de medida liminar no sentido de determinar que o Estado do
Amqzonas:

-

nos termos do artigo 65, S 5.", da Lei 8.666/1993, orieniem os órgãos e
entidades que lhes estäo vinculados a adotarem as medidas necessárias à
revisão dos contratos administrat¡vos ainda vigentes, firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo artigo

7.o da Lei 12.54612011

e pelo art¡go 2.o do Decreto 7.828/2012, com as

respectivas alterações, mediante alteração das planilhas de custo, atentando
para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, menc¡onadas na
legislaçáo, dando primaz¡a aos mais antigos;

-

orientem os referidos órgåos

e entidades a obterem o

ressarcimento dos

valores pagos a maior (elisão do dano) em relaçåo aos contratos de prestaçäo

de serviços já encerrados, que foram firmados com empresas beneficiadâs
pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo artigo o a Lei
12.54612011 e pelo art. 2.o do Decreto

7

.82812012;

- no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da notificaçåo, info

me

este Tribunal sobre as medidas adotadas por seus respectivos órgãos e
entidades vinculados para cumprimento das determinaçðes acima, incluindo
detalhamento específico sobre

a

quantidade

de contrâtos revisados e

a

econom¡a (redução de valor contratual) obt¡da por cada unidade;

ll - a ampla e of¡cial apuração e instruçäo med¡ânte auditoria extraordinária sobre
processos de revisäo contratual;
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lll.AprocedênciadefinitivadapresenteRepresentação,confirmandoostermosda
medida liminar
Protesta-se Pela

ência do encaminhamentos
Manau
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