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DESPACHO 
 
 

Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, 
tendo em vista haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 74, de 27/1/2017, substituto do 

eminente Ministro Vital do Rêgo. 

2. Adoto, como parte integrante deste despacho, a instrução produzida pela Secex-BA, 
vazada nos seguintes termos: 

INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de representação formulada pelo Desembargador do Trabalho Exmo. Sr. 
Edilton Meireles de Oliveira Santos, devidamente identificado nos autos, contra ato praticado 
pela Desembargadora Exma. Sra. Maria Adna Aguiar do Nascimento, no exercício da 
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5). 

2. O ato denunciado decorre da instauração do Processo Administrativo – PROAD 
10752/2016 declarando a inexigibilidade de licitação para a “Contratação de empresa 
especializada em arquitetura para prestação de serviços técnicos de atualização do projeto 
arquitetônico do Complexo Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, combinado 
com atividades de coordenação técnica para compatibilização dos demais projetos 
complementares, assistência completa ao futuro procedimento licitatório para contratação da 
execução dos projetos”. 

3. Consta da documentação encaminhada pelo representante, além da 
correspondência subscrita pelo próprio e endereçado ao TCU (peça 1, p. 1-18) os registros dos 
eventos de tramitação do PROAD 10752/2016 (peça 1, p. 19-25), o ato assinado pela 
Presidência do TRT – 5ª Região (peça 1, p. 27), pareceres e outros documentos sobre PROAD 
10752/2016 (peça 2, p. 789-808; 952-955), minutas do contrato de prestação de serviços (peça 
1, p. 30-44 e peça 2, p. 683-697; 898-914; 934-950), cronograma de desembolso e entrega de 
trabalho (peça 2, p. 915-918), procuração outorgada pela contratada (peça 2, p. 919-920), 
documentos diversos sobre a carreira e obra do arquiteto João da Gama Filgueira Lima, o Lelé 
(peça 1, p. 46-88; 105), currículo e outros documentos relativos ao arquiteto Fábio Savastano 
(peça 1, p. 89-104; 106-145), Projeto Básico da contratação e outros documentos afins  (peça 1, 
p. 146-309 e peça 2, p. 1-788; 810-897). 

HISTÓRICO 

4. O representante alegou como razões para oferecer a denúncia o fato de que a 
dispensa de licitação em comento ocorre em processo de contratação de empresa para executar 
serviços técnicos de atualização (complementar) do projeto original arquitetônico do complexo 
de edifícios para instalação da sede do TRT 5ª Região, a ser construído no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB), combinado com atividades de coordenação técnica para 
compatibilização dos demais projetos complementares e assistência completa ao futuro 
procedimento licitatório para contratação da execução dos projetos. Ressalta o representante que 
a contratação do projeto original também se procedeu mediante “dispensa” de licitação, a qual 
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foi considerada irregular pelo TCU nos termos do Acórdão 2.822/2014-Plenário, proferido no 
julgamento de auditoria realizada no TRT5 no âmbito do Fiscobras 2011 (TC 010.637/2011-7). 

5. Conforme minutas de contrato (peça 2, p. 898-914; 934-950) a empresa contratada 
pelo TRT – 5ª Região, em 21/10/2016, foi a Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda (CNPJ 
08.770.881/0001-31), tendo como arquiteto coordenador Fábio Savastano. 

6. O relato dos fatos enfatizou que a dispensa de licitação para a contratação dos 
serviços para elaboração do projeto original foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas 
da União, o que resultou em determinação formal sobre a matéria. 

7. No decorrer daquele processo (TC 010.637/2011-7) foram prolatados o Acórdão 
2.635/2011 – Plenário, em fase anterior à oitiva prévia, e o Acórdão 2.822/2014 – Plenário, após 
apreciação das razões de justificativas apresentadas pelo TRT – 5ª Região. 

8. Conforme excerto do mencionado Acórdão 2.822/2014 – Plenário, esta Corte de 
Contas deliberou por, verbis: 

9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que, ao promover a 
contratação dos projetos necessários à execução das obras de edificação, bem como o 
acompanhamento e apoio à fiscalização, abstenha-se de utilizar o instituto da inexigibilidade 
de licitação, conforme observado no caso do edifício administrativo 4 tratado nestes autos, 
uma vez que afronta o art. 25, inciso II, da Lei 8.666, de 21de junho de 1993. 

9. O representante destacou ainda o posicionamento do TCU, ao apreciar situação 
similar que resultou no Acórdão 1.183/2010 – Plenário, no qual o colegiado firmou 
entendimento de que “nas contratações de projetos de arquitetura e urbanismo com 
inexigibilidade de licitação, na forma do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/1993, devem ser 
obrigatoriamente licitados os projetos de instalações e serviços complementares (...), conforme 
preveem o art. 2º do Estatuto Licitatório e o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, salvo 
se cabalmente demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica da dissociação, nos termos do 
§ 1º do art. 23 da Lei de Licitações”, conforme transcrito na peça 1, p. 14. 

10.  Dentre outras citações jurisprudenciais sobre a matéria, inclusive a 
nova redação dada à Súmula TCU 39,  no que concerne à singularidade do objeto (peça 1, p. 
10), o representante sustentou que ficou evidenciado naqueles autos o descumprimento da 
Súmula 252/2010 do TCU, quanto ao entendimento de que: “A inviabilidade de competição 
para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei 8.666/1993, 
decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os 
mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do 
contratado”. 

11.  O representante aduziu que no mencionado Acórdão 2.822/2014 – 
Plenário, em relação ao projeto original, aplicável aos projetos complementares, ficou patente 
que para se concluir sobre a inexigibilidade da licitação é necessário que haja estudos técnicos 
preliminares capazes de respaldar a conclusão quanto a natureza singular do serviço ou obra, 
segundo ele, inexistentes no caso em tela (peça 1, p. 16). 

12.  Do mesmo modo, salientou que naquela oportunidade não foi 
demonstrada a notória especialização da contratada, que ficou incumbida da elaboração não só 
do projeto arquitetônico, mas também dos projetos complementares, inclusive de estruturas em 
aço (peça 1, p. 12). 

13.  Em síntese, ressaltou que se o TCU considerou que não foram 
atendidas as condicionantes necessárias para a inexigibilidade de licitação, por ocasião da 
contratação dos serviços para elaboração do projeto original, por iguais razões, descaberia a 
contratação sem licitação para a elaboração de projeto para sua atualização. 

14.  Acrescentou, que tal entendimento é reforçado pelo fato de que a 
empresa a ser contratada para elaborar o mencionado projeto de atualização (TOPOCART 
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Topografia e Arquitetura) não é a mesma que elaborou o projeto original (Instituto Brasileiro de 
Tecnologia do Habitat – IBTH). 

15.  Em conclusão, o signatário da representação requereu ao TCU a 
adoção de medidas fiscalizadoras sobre a legalidade do ato denunciado e chamou atenção para o 
fato de que o contrato já teria sido firmado, com o compromisso de desembolso imediato de dez 
por cento do valor contratado, o que demandaria providências urgentes para, eventualmente, 
evitar danos à Administração Pública. 

16.  Em instrução preliminar (peça 4), ao analisar o pedido de medida 
cautelar implicitamente formulado nos autos, o auditor instrutor do feito entendeu presente o 
pressuposto do fumus boni iuris em face da expressiva probabilidade de que de que o TRT 5ª 
Região tenha descumprido determinação expressa do TCU, contida no subitem 9.3 do Acórdão 
2.822/2014 – Plenário, ao utilizar de forma indevida o instituto da inexigibilidade de licitação, 
portanto, com evidente restrição de competitividade e potencial dano à economicidade, para 
promover a contratação dos projetos necessários à execução das obras de edificação, afrontando 
o art. 25, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.  Quanto ao periculum in mora, por sua vez, advogou a incerteza 
quanto à presença de tal requisito, tendo em vista que não havia comprovação nos autos de que 
a inexigibilidade de licitação efetivamente se efetivara, e, até mesmo, se a contratação dos 
serviços fora concretizada. 

18.  Com efeito, em que pese a afirmativa do representante de que o 
contrato já havia sido assinado, com o compromisso de desembolso imediato de 10% do valor 
do contrato de imediato (peça 1, p.18), bem como o encaminhamento de minutas de contrato 
indicando a empresa Topocart como sendo a contratada (peça 2, p. 683-697; 898-914; 934-950), 
não constava dos autos o contrato definitivo, bem como as devidas publicações oficiais, de 
forma a respaldar a concretude de tal contratação, supostamente irregular. 

19.  Dessa forma, analisando os elementos apresentados pelo 
representante, restou consignado que, antes da concessão da cautelar pleiteada, deveria ser 
realizada a oitiva prévia do Regional Trabalhista para que apresentasse informações 
imprescindíveis à confirmação da existência do pressuposto acima mencionado. 

20.  Em acréscimo, propôs-se a realização de diligência, no mesmo prazo 
da oitiva, para obtenção da íntegra do processo de inexigibilidade de licitação ora impugnado, 
inclusive o contrato e sua publicação oficial, assim como informações sobre o seu atual estágio 
de execução, acompanhadas de documentação referente a pagamentos porventura realizados, 
decorrentes daquela contratação, se fosse o caso. 

21.  O Ministro Vital do Rêgo, relator do feito, em despacho datado de 
23/11/2016 (peça 7), juntado aos autos em 5/12/2016, anuindo à proposta da unidade instrutiva, 
determinou a realização das medidas preliminares propostas. 

22.  Em cumprimento ao Despacho do Ministro-Relator, foi promovida a 
oitiva prévia do TRT da 5ª Região, por meio do Ofício 3516 (peça 8), de 6/12/2016, recebido 
em 7/12/2016 (peça 9). 

EXAME TÉCNICO 

23.  Por meio do Ofício GP – 1676/2016, de 12/12/2016 (peça 10), 
recepcionado na Secex – BA em 14/12/2016, a Desembargadora Presidente do TRT da 5ª 
Região solicitou prorrogação de prazo para atendimento à oitiva e à diligência formuladas. 

24.  Em 17/1/2017, mais de um mês após a solicitação de prorrogação de 
prazo, o TRT5 protocolizou resposta à oitiva, bem como fez a juntada de cópia do processo 
administrativo de inexigibilidade contrastado (peças 14 a 19). 

25.  Preliminarmente, a Desembargadora Presidente do TRT5 noticia que 
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em 5/5/2009 foi contratado, por inexigibilidade de licitação, com fundamento na singularidade 
da expertise e criação do arquiteto João da Gama Filgueiras Lima (Lelé), o Instituto Brasileiro 
de Tecnologia do Habitat (IBTH) para elaboração do projeto básico (arquitetônico, estrutural e 
complementar) de sua nova sede. 

26.  Sustenta que a contratação de Lelé foi autorizada após regular 
processo administrativo, cuja instrução e enquadramento no permissivo legal do art. 25, II, c/c 
art. 13 da Lei 8.666/93 valeu-se de pareceres técnicos, parecer do Conselho Consultivo; parecer 
da Diretoria-Geral; parecer da Assessoria Jurídica e parecer do órgão de Controle Interno. 

27.  Ressalta que a tentativa licitatória anterior à contratação de Lelé não 
logrou êxito, pois, apesar de trinta empresas terem retirado o edital, apenas uma compareceu ao 
certame, e, mesmo assim, para afirmar a inviabilidade da construção em razão das dimensões do 
terreno. Por outro lado, o arquiteto João Filgueiras apresentou sua concepção arquitetônica e 
afirmou ser viável a construção. 

28.  Afirma que após conclusão dos projetos o Tribunal licitou a 
construção do Prédio Administrativo 4, obra “recebida” pela Administração em 30/3/2012, com 
97,16% de acabamento, em razão dos constantes atrasos da empresa vencedora da licitação. 

29.  Aduz que, dando continuidade à construção do complexo e seguindo 
determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no Acórdão CSJT-A-161-
68.2012.5.90.0000, foi autorizada licitação para a execução da segunda etapa da obra. Contudo, 
o edital foi sobrestado por diversos questionamentos de ordem técnica, gerados em razão de 
problemas encontrados nos projetos, que não foram satisfatoriamente respondidos pelo arquiteto 
do IBTH, o que ocasionou a anulação do processo licitatório. 

30.  Informa que em 2014 o autor do projeto arquitetônico, João da Gama 
Filgueiras, faleceu. 

31.  Assevera que a continuidade e conclusão da obra permanecia cogente, 
inclusive com determinação do TCU, dentre outras, de adoção de providências “(...) para 
concluir o remanescente da obra inacabada, tampouco para obter uma definição total quanto ao 
restante do empreendimento (...)” [Acórdão 2441/2015 – Plenário]. 

32.  Alega que com a posse da atual gestão, em 5/11/2015, 3 anos após o 
recebimento da obra, formou-se nova Comissão da Obra do CAB, com intuito de promover 
ações efetivas para conclusão do Prédio ADM 4 e de retomada da construção de todo o 
complexo. Nesse sentido, foi implantado um escritório de engenharia especializado para 
levantamento das necessidades para continuidade da obra em virtude do lapso temporal da 
confecção dos projetos. Isto porque, nesse ínterim, os serviços prestados aos jurisdicionados 
foram ampliados e modernizados com o advento do Processo Judicial Eletrônico, exigiu-se 
também a instalação de uma “Sala-Cofre” dentro do Complexo, em observância às 
determinações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), bem assim, pela 
superveniência de modificações impostas por diretrizes do Corpo de Bombeiros de Salvador. 
Logo, concluiu-se que os projetos originais precisavam ser revistos (problemas detectados no 
decorrer da obra) e adequados ao funcionamento atual da Justiça do Trabalho (atualizados). 

33.  Assinala que diante das peculiaridades que permeavam o caso, duas 
possibilidades foram suscitadas: confecção de novo projeto ou atualização-complementação do 
projeto original, sendo esta segunda opção escolhida após pesquisas e estimativas de preços para 
ambas soluções, por ser mais vantajosa para o TRT5. 

34.  Anota que o Conselho Consultivo do CAB do TRT5 decidiu pela 
atualização do projeto original, mantendo-se, prioritariamente, o partido arquitetônico, fato que 
atrai, automaticamente, um profissional conhecedor das características e métodos utilizados 
inicialmente. Consigna que o IBTH não disponibilizou nenhum arquiteto e deu por encerrada a 
sua participação na contratação em função do falecimento de Lelé. 
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35.  Argumenta que foi apresentado o nome do arquiteto Fábio Savastano, 
sob respaldo da sua experiência junto ao estilo e trabalho desenvolvido por Lelé, dando-se início 
ao processo de inexigibilidade, que culminou com a contratação direta da sociedade simples 
Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., sob responsabilidade daquele profissional. 

36.  Defende que a contratação por inexigibilidade de licitação tem 
respaldo na hipótese do art. 25, §1º, da Lei 8.666/1993, e no entendimento do Tribunal de 
Contas da União consubstanciado nos enunciados 39 e 252 de sua Súmula de Jurisprudência. 

37.  Cita também para suportar sua tese os Acórdãos 2.615/2015 – 
Plenário e 204/2005 – Plenário, a Decisão 781/1997 – Plenário e doutrina de Marçal Justen 
Filho. 

38.  Sublinha que o subitem 9.3 do Acórdão 2.822/2014 – Plenário não 
proibiu o Regional Trabalhista de contratar os projetos por inexigibilidade, mas, tão-somente, 
que não o fizesse no formato identificado no caso do prédio administrativo 4, ocasião em que 
todos os projetos (arquitetônico, estruturais e complementares) foram contratados diretamente, 
sem submissão ao crivo da licitação. 

39.  Pondera que a contratação da empresa Topocart Topografia e 
Arquitetura S/S Ltda., sob responsabilidade do arquiteto Fábio Savastano, destina-se à 
atualização do projeto arquitetônico, da lavra de Lelé (arquitetura, acessibilidade, água potável e 
reuso, esgoto e águas pluviais), combinada com atividades de coordenação técnica para 
compatibilização dos demais projetos complementares e assistência completa ao futuro 
procedimento licitatório para execução dos projetos e realização da obra. 

40.  Por fim, enfatiza que os projetos arquitetônicos e complementares 
foram, portanto, apartados. A contratação de outro arquiteto para atualizar o arquitetônico 
decorreria, primeiro, do falecimento do seu autor, segundo, da impossibilidade do IBTH de 
realizar a referida ação. 

41.  Já em 19/1/2017, o Ministério Público Federal, por meio da 
Procuradoria da República na Bahia, protocolizou junto a esta Secex – BA o Ofício 
009/2017/MPF/PRBA/12ºCC/OAAM em que solicita a urgente reapreciação da medida cautelar 
requerida nestes autos em razão da ocorrência de fatos novos. 

42.  No expediente encaminhado, o ilustre representante do Parquet 
Federal, o Procurador da República Ovídio Augusto Amoedo Machado, registra que à época da 
primeira manifestação desta Corte de Contas nos autos o contrato decorrente do processo de 
inexigibilidade não havia sido firmado, de modo que não se considerou presente o requisito do 
periculum in mora, o que ensejou a decisão pela oitiva prévia da gestora, no prazo de cinco dias 
úteis. 

43.  Destaca que a Presidência do TRT5 ainda não apresentou os 
documentos e justificativas solicitadas pelo TCU, pleiteando sucessivas prorrogações de prazo 
para tanto. 

44.  Informa que mesmo ciente da existência de processo no âmbito do 
TCU e da notificação para prestar informações, bem como da notificação oriunda deste 
Ministério Público Federal para prestar esclarecimentos acerca da questão (Inquérito Civil 
1.14.00.003184/2016-94), a administração do TRT5 levou adiante o processo de contratação por 
inexigibilidade de licitação, firmando contrato no dia 21/12/2016 com a empresa Topocart 
Topografia Arquitetura S/S Ltda. - ME. 

45.  Esclarece que, não fosse o bastante a assinatura de contrato eivado de 
fortes suspeitas de ilegalidades, a gestora representada determinou a expedição imediata de 
ordem de serviço (22/12/2016) e empenho. 

46.  Reporta, ainda, que a empresa contratada emitiu nota fiscal referente a 
uma primeira prestação dos serviços em 23/12/2016, no valor de R$ 295.243,26, a qual foi 
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liquidada em 28/12/2016. 

47.  Sugere que a emissão de nota fiscal no dia seguinte à assinatura do 
contrato, sem comprovação de prestação dos serviços, bem como a liquidação dessa despesa no 
dia 28/12/2016, demonstra que o procedimento não só padece de vícios graves na sua origem 
(modalidade de contratação), mas também na sua execução financeira. 

48.  Revela que o pagamento refere-se a uma previsão contratual de 
adiantamento de 10% do valor total do contrato imediatamente após o ato de assinatura. Tal 
cláusula, a seu ver, viola princípios básicos das contratações e finanças públicas e permite 
concluir pela existência de dano ao erário. 

49.  Salienta que os elementos coligidos indicam a existência não só do 
fumus boni iuris, mas também do periculum in mora a justificar a concessão de medida cautelar 
nos autos, uma vez que já se iniciaram os pagamentos vinculados ao contrato em apreço. 

50.  Ao fim, requer a imediata e urgente reapreciação do pedido de 
concessão de medida cautelar, na forma do art. 276 do Regimento Interno do TCU, a fim de que 
sejam suspensos todos os efeitos do Contrato assinado com base no procedimento PROAD 
10752/2016, no intuito de impedir grave lesão ao erário, ao interesse público, bem como para 
obstar possível ineficácia de uma futura decisão de mérito acerca desse objeto. 

51.  Feito um rápido resumo da manifestação apresentada em sede de 
oitiva prévia pelo TRT5, assim como dos fatos trazidos aos autos pela Procuradoria da 
República na Bahia, passa-se a analisar o pedido de medida cautelar requestado. 

52.  Pois bem. Dois são os argumentos ensejadores dos pedidos de adoção 
de medida cautelar formulados nos autos. 

53.  O primeiro se refere ao suposto descumprimento do subitem 9.3 do 
Acórdão 2.822/2014 – Plenário, o qual determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região que, 

(...) ao promover a contratação dos projetos necessários à execução das obras de edificação, 
bem como o acompanhamento e apoio à fiscalização, abstenha-se de utilizar o instituto da 
inexigibilidade de licitação, conforme observado no caso do edifício administrativo 4 tratado 
nestes autos, uma vez que afronta o art. 25, inciso II, da Lei 8.666, de 21de junho de 1993. 

54.  O segundo motivo, por sua vez, reside no fato da existência de 
previsão de adiantamento de 10% do valor contratado logo após a assinatura da avença. 

55.  Quanto ao primeiro ponto, necessário esclarecer que o TCU, apesar de 
reconhecer que a melhor modalidade de contratação de projetos desse porte e importância é o 
concurso, que, inclusive, é recomendado pelo próprio estatuto das licitações (art. 13, §1º),  não 
considerou ilegal a contratação, por inexigibilidade de licitação, do projeto arquitetônico para as 
obras da nova sede do TRT5, reputando apenas como indevida a contratação direta dos projetos 
estruturais e complementares, como se pode colher de manifestações da equipe de auditoria, 
partes integrantes do Relatório do Acórdão 2.822/2014 – Plenário: 

59. (...) Em regra, quando se utiliza a inexigibilidade para a contratação de projetos, apenas a 
concepção arquitetônica pode gozar desse atributo. Contudo, utilizaram-se do instituto da 
inexigibilidade para contratar todos  os projetos. 

60. O que está em desconformidade com o entendimento da doutrina e da jurisprudência é a 
contratação de todos  os projetos sob o mesmo guarda-chuva da inexigibilidade. O acórdão 
1.183/2010 – TCU – Plenário é bastante ilustrativo em relação aos limites da utilização do 
instituto da inexigibilidade para a contratação de projetos: ‘...nas contratações de projetos de 
arquitetura e urbanismo com inexigibilidade de licitação, na forma do inciso II do art. 25 da 
Lei 8.666/1993, devem ser obrigatoriamente licitados os projetos de instalações e serviços 
complementares (cálculo estrutural, água fria, esgoto...) conforme preveem o art. 2º do 
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estatuto licitatório e o inciso XXI da Constituição Federal, salvo se cabalmente demonstrada 
a inviabilidade técnica ou econômica da dissociação, nos termos do §1º do art. 23 da Lei de 
Licitações’ 

(...) 

64. (...) E a contratação dos projetos arquitetônicos, parte principal do conjunto de projetos, 
por inexigibilidade, não é vedada pela Lei ou jurisprudência do TCU. 

107. O que se condena aqui não é a contratação do IBTH, pela figura do arquiteto João 
Filgueiras Lima (falecido em maio de 2014), para a execução do projeto de arquitetura, 
tarefa para a qual atende aos requisitos previstos no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 e à 
Súmula 252 do TCU, quais sejam: (i) serviço técnico especializado, (ii) natureza singular do 
serviço e (iii) notória especialização do contratado. O que não encontra amparo legal, ou na 
jurisprudência, é a contratação de todos os demais projetos complementares necessários à 
execução da obra com base no mesmo instituto da inexigibilidade, uma vez que não será o 
arquiteto com ‘notória especialização’ que os desenvolverá, mas sim empresas ou 
profissionais subcontratados. 

108. Situação similar ocorreu na discussão dos autos que culminaram com a prolação do 
Acórdão 1.183/2010 do Plenário, no qual o colegiado firmou entendimento de que ‘nas 
contratações de  projetos de arquitetura e urbanismo com inexigibilidade  de licitação, na 
forma do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/1993, devem ser obrigatoriamente licitados  os 
projetos de instalações e serviços complementares ..., conforme preveem o art. 2º do Estatuto 
Licitatório e o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, salvo se cabalmente 
demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica da dissociação, nos termos do § 1º do art. 
23 da Lei de Licitações’. (destaques acrescidos) 

56.  Da mesma forma, excerto do voto do Ministro André Luís de 
Carvalho, relator do feito: 

10. Sobre essa questão, observa-se que não havia, de fato, justificativa técnica para que 
os projetos complementares fossem elaborados pelo IBTH mediante contratação direta 
fundada no art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, destacando-se que apenas o projeto 
arquitetônico reuniria as características exigidas para a aplicação do mencionado dispositivo 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

57.  Nesse sentido, destaca-se a informação do TRT5, corroborado pelo 
termo de contrato trazido aos autos, que a contratação da empresa Topocart Topografia e 
Arquitetura S/S Ltda., sob responsabilidade do arquiteto Fábio Savastano, destina-se apenas à 
atualização do projeto arquitetônico, da lavra de Lelé (arquitetura, acessibilidade, água potável e 
reuso, esgoto e águas pluviais), combinada com atividades de coordenação técnica para 
compatibilização dos demais projetos complementares e assistência completa ao futuro 
procedimento licitatório para execução dos projetos e realização da obra. É dizer, os projetos 
arquitetônico e complementares foram apartados, sendo que estes últimos serão contratados por 
meio de certame competitivo. 

58.  A primeira vista, então, tem-se que não haveria óbices à contratação 
da sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. no caso em tela. 

59.  No entanto, cabe analisar se a contratação por inexigibilidade de 
licitação para a atualização do projeto arquitetônico original atende, concomitantemente, os 
requisitos para a sua validade: (a) que o objeto envolva serviços técnicos especializados; (b) que 
se evidencie a singularidade do objeto pleiteado; e (c) que se reconheça a notória especialização 
do profissional/empresa contratado. 

60.  Quanto ao primeiro requisito, não há dúvidas de que os serviços 
contratados se tratam de serviços técnicos especializados, conforme se depreende da leitura do 
art. 13 da Lei 8.666/1993. 
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61.  No que tange à singularidade do serviço, observa-se que a questão não 
é de simples resolução. 

62.  Na ocasião da contratação de Lelé, ainda em 2009, para a idealização 
do projeto arquitetônico do complexo sede do TRT5, justificou o Regional Trabalhista a 
singularidade do objeto na limitação da área disponível, no grau de exigência dos parâmetros 
construtivos aplicáveis, nas restrições ambientais e na complexidade da obra. 

63.  Nesse momento, essencial a transcrição de excerto do relatório do 
Acórdão 2.822/2014 – Plenário em que a equipe de auditoria coloca em dúvida a singularidade 
do serviço contratado: 

100. Observa-se que não constam, nos autos, estudos técnicos preliminares capazes de 
suportar as afirmativas referentes às limitações geográficas e ambientais, nem quanto à 
viabilidade técnica da obra, o que configura afronta ao art. 6, IX, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

101. Menciona-se que os citados estudos têm o intuito de responder os seguintes pontos: 
(i) avaliação das necessidades, (ii) motivação da contratação, (iii) especificação dos 
requisitos, (iv) identificação das diferentes soluções e (v) justificativa da solução escolhida. 

102. Somente de posse desses dados é que se poderia concluir que a elaboração dos projetos 
era ou não de natureza singular; e, desse modo, se a contratação poderia ser feita mediante a 
inexigibilidade prevista na lei. 

103. Cabe ressaltar, ainda, que, antes da contratação direta do IBTH, houve licitação para a 
contratação do projeto básico de arquitetura da nova sede do TRT-5 (peça 113). Naquela 
ocasião, a empresa licitante vencedora do certame questionou o TRT-5 a respeito da 
inviabilidade de execução do objeto da maneira como estava previsto, uma vez que a área 
disponibilizada era insuficiente para tanto. 

104. A partir da dificuldade levantada pela licitante, o TRT-5 decidiu por revogar a referida 
licitação. Contudo, após cerca de três meses, aquele tribunal realizou a contratação direta do 
IBTH, pois aquele instituto seria capaz de atender o objeto pretendido por aquele tribunal, na 
área disponível para a obra. 

105. Verifica-se, então, que a mencionada medida poderia, a priori, até ser considerada 
válida, caso a premissa utilizada, de que somente o IBTH poderia executar o objeto naquela 
reduzida área, tivesse sido comprovada posteriormente. 

106. Entretanto, nota-se, por meio da solicitação de área adjacente ao terreno da obra (peça 
114) e a posterior doação de uma área de 36.906,66 m² (peça 115), que o IBTH dispôs de 
uma área bem maior do que aquela constante da licitação revogada, para adequação do 
projeto arquitetônico aos parâmetros legais construtivos. 

107. Ou seja, caso essa área doada tivesse sido disponibilizada à época da supracitada 
licitação, provavelmente as empresas licitantes teriam a capacidade de executar o objeto 
como pretendido por aquele tribunal regional. Conclui-se, então, que a singularidade ora 

invocada não se demonstrou atendida, conforme todo o exposto. (grifamos) 

64.  Ou seja, se já havia dúvidas quanto à singularidade do objeto naquela 
oportunidade, em que questões ambientais e de limitação da área disponível para edificação 
foram colocadas como elementos motivadores para validar a inexigibilidade de licitação, com 
mais razão pode-se questionar a caracterização dos serviços de atualização dos projetos 
arquitetônicos originais como singulares. 

65.  Isto porque, a referida adequação dos projetos, em princípio, estaria 
ligada a um rearranjo interno das 8 edificações que compõe o complexo do TRT5, não 
interferindo nos condicionantes elencados como suportes à singularidade do serviço quando do 
projeto original. 
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66.  Nesta segunda contratação, a singularidade do serviço estaria ancorada 
no fato de se preservar a harmonia da arquitetura esposada pelo falecido Lelé, o que seria 
alcançado com a contratação do Sr. Fábio Savastano, o qual teria nível de conhecimento e 
aproximação com a obra do mestre exigidos para a tarefa. 

67.  Dito isso, parte-se para análise do requisito da notória especialização, 
que, segundo o TRT5 estaria imbricada com a singularidade do serviço. 

68.  Explicou o Regional Trabalhista, em sede de oitiva prévia, verbis: 

O requisito da notória especialização foi demonstrado no Processo Administrativo nº 
10752/2016 (doc.2) com a juntada de vastos documentos comprovando o trabalho e a 
experiência do arquiteto Fábio Savastano na obra de Lelé. Mais uma vez, frise-se, não 
serviria ao objetivo da contratação em debate um profissional cuja notória especialização 
fosse pautada na arquitetura de Oscar Niemeyer. Somente se encaixa ao propósito desta 
Administração a responsabilidade técnica treinada e adquirida do autor do projeto original. 
Isto posto, o arquiteto Fábio Savastano revelou-se na pessoa mais adequada à satisfação do 
objeto contratual, eis que discípulo de João da Gama Filgueiras Limas (Lelé). [grifamos] 

69.  Ora, reconhecer a notória especialização do arquiteto Fábio Savastano 
no presente caso seria como admitir o profissional como único sucessor do mestre Lelé. Se no 
futuro o Tribunal de Contas da União ou a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação resolverem 
construir novas sedes respeitando o traço arquitetônico poderiam contratar o Sr. Fábio 
Savastano por inexigibilidade de licitação, pelo simples fato de o referido arquiteto ter 
trabalhado com Lelé em algum momento de sua carreira? A resposta, desenganadamente, é uma 
só, não! 

70.  Se assim for, o vaticínio da equipe de auditoria do TCU de que “com 
os recentes falecimentos dos arquitetos Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, a possibilidade 
de contratação de projetos arquitetônicos por inexigibilidade tende a diminuir, já que eram 
considerados os principais ‘notórios especialistas’ nesta arte” (item 70 do Relatório do Acórdão 
2.822/2014 – Plenário) tende a não se concretizar. 

71.  Ainda há de se ressaltar que em expediente constante da peça 14, p. 
32, dos autos, há expressa determinação da Presidente do TRT5, Desembargadora Maria Adna 
Aguiar, para que “sejam consultados profissionais com a expertise necessária no nicho de 
elaboração de projetos no mesmo padrão daqueles desenvolvidos em vanguarda pelo falecido 
Arquiteto lelé e seguindo a mesma linha de criação, insigne do mesmo”. No entanto não há nos 
documentos colacionados prova de que isso efetivamente tenha ocorrido. 

72.  Ao contrário, o que exsurge dos autos é documento (peça 15, p. 393), 
de 30/8/2016, da lavra do Desembargador Paulino César Martins Ribeiro do Couto, Presidente 
do Conselho Consultivo do CAB, opinando pela contratação do arquiteto Fábio Savastano. 

73.  Mesmo existindo pelo menos uma dezena de profissionais aptos a 
realizar o serviço, pois, igualmente ao Sr. Fábio Savastano, fizeram parte da equipe liderada por 
Lelé, conforme se vê do documento juntado à p. 54 da peça 14, a sociedade Topocart 
Topografia e Arquitetura S/S Ltda., sob a responsabilidade do referido arquiteto, foi contratada 
sem maiores pesquisas de mercado. Ressalte-se que a lista de profissionais que colaboraram 
com a obra de Lelé acima referenciada presume-se ainda mais extensa, tendo em vista que, 
elaborada em ordem alfabética, tem a sua interrupção no nome do engenheiro José Joaquim de 
Araújo. 

74.  Se no Acórdão 2.822/2014 – Plenário foi expressamente reconhecida a 
notória especialização do arquiteto João Filgueiras Lima na elaboração de projetos 
arquitetônicos, pois os diversos registros acerca de sua obra indicam tal situação, o mesmo não 
pode ser dito em relação ao profissional Fábio Savastano ou à sociedade Topocart Topografia e 
Arquitetura S/S Ltda. 
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75.  Mesmo reconhecendo o importante trabalho desenvolvido ao longo da 
carreira pelo arquiteto, inclusive sob a supervisão de Lelé, tal fato, por si só, não tem o condão 
de transformá-lo em notório especialista. 

76.  Dessa forma, não há como reconhecer a notória especialização do 
arquiteto para a execução dos serviços por inexigibilidade de licitação. 

77.  No que concerne à previsão contratual de adiantamento de 10% do 
valor da avença à sociedade Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. logo após a assinatura 
da avença, também parece assistir razão ao representante e ao Ministério Público Federal.  

78.  Para uma melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a 
Cláusula Sétima do contrato firmado entre o TRT5 e a Topocart Topografia e Arquitetura S/S 
Ltda. (peça 18, p. 30), verbis:  

CLÁUSULA SÉTIMA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. O pagamento será efetuado em 
moeda corrente nacional, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado pela 
CONTRATADA, no prazo de 10 dias úteis, de forma fracionada, de acordo com a execução 
dos serviços, desde que apresentada a correspondente nota fiscal ou recibo de quitação da 
etapa realizada, que será devidamente atestada pelo setor competente, Coordenadoria de 
Projetos Especiais - Núcleo CAB, fiscal do CONTRATO, sendo devidos 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato – R$ 2.952.432,61 (dois milhões, novecentos e cinquenta e 
dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), na sua assinatura, a 
título de assinatura do CONTRATO, consoante art. 40, Incisos XIII e XIV, letra d, da Lei nº 
8.666/93 e Acórdão nº 1.614/2013, do Plenário do TCU. 

79.  Conforme firme jurisprudência desta Corte de Contas, a antecipação 
de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais, devidamente justificadas 
pela Administração, ocasião em que deve ficar demonstrada a existência de interesse público, 
obedecidos os critérios expressamente previstos pela legislação que rege a matéria, quais sejam, 
existência de previsão no ato convocatório da licitação ou nos instrumentos formais de 
adjudicação direta e as indispensáveis cautelas e garantias. 

80.  É dizer, a realização de pagamentos antecipados aos contratados 
somente poderá ocorrer se houver a conjunção dos seguintes requisitos: previsão no ato 
convocatório, existência no processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real 
necessidade e economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes 
que resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação (v.g.: Acórdãos 1.442/2003 - 1ª 
Câmara e 1.726/2008 - Plenário). 

81.  No caso ora examinado, tais requisitos não se fizeram 
concomitantemente presentes. Vejamos. 

82.  Apesar de existir previsão contratual para tanto, assim como exigência 
de garantia para resguardar a Administração dos riscos provenientes do adiantamento dos 
valores, inexiste nos autos estudo fundamentado que legitime a medida de antecipação de 
pagamento. Ou melhor, não há documento que contenha justificativa, mesmo que singela, para 
o fato. 

83.  No caso concreto, o contrato foi celebrado em 21/12/2016 (peça 18, p. 
43) e, no dia seguinte, foi expedida ordem para execução dos serviços (peça 19, p. 33). Já no dia 
23/12/2016 a Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. emitiu nota fiscal no valor de R$ 
295.243,26, tendo o efetivo pagamento sido realizado em 28/12/2017, por meio da Ordem 
Bancária n.º 2016OB810169 (peça 23, p. 107), pelo valor líquido de R$ 267.342,77, após 
retenção de tributos na fonte no montante de R$ 27.900,49. 

84.  A antecipação de pagamento levada a efeito pelo TRT5, conforme se 
extrai da Cláusula Sétima do Contrato tem fundamento no art. 40, incisos XIII e XIV, alínea 
“d”, da Lei 8.666/93 e no Acórdão 1.614/2013 – TCU – Plenário. 
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85.  Os dispositivos invocados têm a seguinte redação: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou 
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou 
tarefas; 

(...) 

XIV — condições de pagamento, prevendo:  

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 
eventuais antecipações de pagamentos. (grifamos) 

86.  Do trecho sublinhado infere-se que o pagamento antecipado é 
possível, não para contemplar exigências de prestadores ou fornecedores, mas somente quando 
implique economia para o erário, hipótese que não está caracterizada no processo de 
inexigibilidade. 

87.  Também o 1.614/2013 – TCU – 1ª Câmara (e não do Plenário como 
consta na cláusula contratual) não se presta a validar o pagamento antecipado na forma com que 
foi efetuado. 

88.  Na dicção do voto condutor do aresto, o Ministro Relator, citando 
renomada doutrina, deixou consignado: 

144. Conforme se observa, o doutrinador (Marçal Justen Filho) não sustenta a antecipação 
indiscriminada de pagamentos nos contratos públicos, mas apenas aponta para a 
possibilidade de adiantamento de parte do valor do contrato e desde que prevista tal condição 
no edital, sob o argumento de que essa facilidade poderia propiciar a participação de 
pequenos e médios empreendedores em certames que envolvam objetos de alto custo. 
Segundo Marçal essa antecipação favoreceria a participação de licitantes que não 
dispusessem de suficiente capital de giro para concorrer a essa categoria de procedimento 
licitatório. 

145. Segue essa mesma linha, a citação da gestora, à fl. 824, atribuída a Jessé Torres Pereira 
Junior, ao mencionar: "Assim, pode-se concluir com segurança que a antecipação de parte do 
pagamento é possível, desde que prevista no instrumento convocatório e no termo de 
contrato e que, nos termos do art. 40, XIV, d, da Lei Nacional de Licitações e Contratos, 
redunde em economia para o erário". 

89.  No feito que ora se analisa a previsão de antecipação de pagamento 
não serviu para aumentar a participação de possíveis empresas no certame, mesmo porque o 
processo adotou o rumo da inexigibilidade de licitação, não havendo falar em ampliação da 
competição. Por outro lado, conforme já dito anteriormente, o adiantamento do valor pago não 
redundou em economia para o erário. 

90.  A antecipação de pagamentos é prática que deve ser rejeitada no 
âmbito do serviço público, para evitar beneficiamentos ilícitos e possibilitar a verificação do 
cumprimento do serviço contratado, antes do efetivo desembolso. 

91.  Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, 
em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de 
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risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida 
cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o 
mérito da questão. Tal providência deverá ser adotada quando presentes os pressupostos do 
fumus boni iuris e do periculum in mora. 

92.  Analisando as informações constante dos autos, verifica-se que há os 
pressupostos acima mencionados. 

93.  O fumus boni iuris se mostra presente em face do forte indício que a 
sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. tenha sido indevidamente 
contratada por meio de inexigibilidade de licitação, tendo em vista que não foram atendidos 
todos os requisitos para a sua validade, mormente a demonstração da singularidade do serviço e 
a notória especialização do profissional/empresa contratado. 

94.  Quanto ao periculum in mora, que consiste no receio de que a demora 
da decisão a ser adotada nos autos cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, 
advoga-se que também que este requisito está presente, tendo em vista que já houve a 
celebração de contrato com a Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., em 21/12/2016, 
inclusive com o pagamento antecipado de 10% do valor avençado. O fato de o contrato já ter 
sido celebrado, conduz a que se torne premente a adoção de medida acautelatória, com vista a 
buscar-se evitar eventual irreversibilidade do quadro. 

95.  De outra parte, verifica-se que a adoção da medida cautelar não 
configura qualquer tipo de risco à administração ou ao interesse público, não estando 
configurado, no caso concreto, o periculum in mora ao reverso. Embora se trate de 
empreendimento de importante relevância, há que se ponderar que os investimentos necessários 
para viabilizá-lo ocorrerão ao longo de um período considerável de tempo. Ou seja, caso o 
TRT5 corrija tempestivamente os problemas ora apontados, o período em que a atualização dos 
projetos arquitetônicos for suspensa será muito pequeno frente ao tempo necessário para a 
consecução do empreendimento. Destarte, o periculum in mora reverso resta atenuado. 

96.  Dessa forma, com base no art. 276 do Regimento Interno do TCU, e 
estando presentes os pressupostos acima mencionados, propõe-se a adoção da medida cautelar, 
para que seja suspensa a execução do contrato celebrado entre o TRT5 e a Topocart Topografia 
e Arquitetura S/S Ltda., firmado em decorrência do processo PROAD 10752/2016, até que este 
Tribunal decida definitivamente sobre o mérito da questão suscitada. 

CONCLUSÃO 

97.  O documento constante da peça 1, p. 1-18, deve ser conhecido como 
representação, por preencher os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do 
Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1º, da Resolução 
– TCU 259/2014. 

98.  No que tange à necessidade de medida cautelar, entende-se que tal 
medida deve ser adotada por estarem presentes nos autos os requisitos do fumus boni iuris e do 
periculum in mora, bem assim por não se ter configurado o periculum in mora ao reverso, capaz 
de trazer prejuízos significativos ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região ou ao interesse 
público. 

99.  Diante dos fatos apurados, para melhor análise do mérito da presente 
representação, faz-se necessária, ainda, a adoção das seguintes medidas preliminares: 

a) oitiva do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para manifestar-se sobre os 
fatos apontados na representação formulada pelo Desembargador do Trabalho Exmo. Sr. 
Edilton Meireles de Oliveira Santos especialmente sobre: 

a.1) a contratação da sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., sob 
responsabilidade do arquiteto Fábio Savastano, por inexigibilidade de licitação, para a 
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atualização do projeto arquitetônico do complexo sede do TRT5, sem que houvesse o 
atendimento dos requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização do 
profissional/empresa contratado; 

a.2) a realização de pagamento antecipado à sociedade simples Topocart Topografia e 
Arquitetura S/S Ltda. sem que houvesse estudo fundamentado que comprovasse a real 
necessidade e economicidade da medida; 

b) oitiva da sociedade Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. (CNPJ 08.770.881/0001-
31), para, querendo, manifestar-se sobre os fatos apontados nesta representação; 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

100. Em 25/1/2017 a Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal na 
Bahia publicou notícia de que aquele Parquet Federal recomendou, em 20/1/2017, ao TRT5 que 
suspendesse os efeitos do contrato para atualização de projeto arquitetônico da nova sede do 
órgão, firmado com a Topocart Topografia e Arquitetura Ltda. Recomendou-se ainda que o 
TRT-5 promovesse a rescisão do acordo e providenciasse a devolução aos cofres públicos dos 
valores já pagos à empresa – um total de R$ 295.243,26 (peças 25 e 26). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

101. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 
arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 
8.666/1993 e no art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014; 

b) determinar, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que suspenda execução do contrato celebrado entre 
o TRT5 e a Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., firmado em decorrência do processo 
PROAD 10752/2016, até que este Tribunal decida definitivamente sobre o mérito da questão 
suscitada; 

c) determinar, nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, para, no prazo de quinze dias, manifestar-se sobre os fatos 
apontados na representação formulada pelo Desembargador do Trabalho Exmo. Sr. Edilton 
Meireles de Oliveira Santos, especialmente quanto às questões a seguir, alertando-o quanto à 
possibilidade de o Tribunal vir a determinar a adoção de providências com vista à anulação do 
contrato firmado com a sociedade Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. nos autos do 
processo PROAD 10752/2016: 

c.1) contratação da sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., sob 
responsabilidade do arquiteto Fábio Savastano, por inexigibilidade de licitação, para a 
atualização do projeto arquitetônico do complexo sede do TRT5, sem que houvesse o 
atendimento dos requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização do 
profissional/empresa contratado; 

c.2) realização de pagamento antecipado à sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura 
S/S Ltda. sem que houvesse estudo fundamentado que comprovasse a real necessidade e 
economicidade da medida; 

d) determinar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da 
sociedade Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. (CNPJ 08.770.881/0001-31), para, no 
prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação formulada 
pelo Desembargador do Trabalho Exmo. Sr. Edilton Meireles de Oliveira Santos, alertando-a 
quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar a adoção de providências com vista à 
anulação do contrato firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do 
processo PROAD 10752/2016; 

e) encaminhar cópia da presente instrução (peça 27) ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região e à Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., assim como cópia da 
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inicial da representação (peça 1, p. 1-18) à sociedade simples, a fim de subsidiar as 
manifestações a serem requeridas; 

f)  comunicar ao representante, ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, à 
sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda. e, em atenção ao Ofício 
009/2017/MPF/PRBA/12ºCC/OAAM, referente ao IC 1.14.000.003184/2016-94, ao Procurador 
da República Ovídio Augusto Amoedo Machado, a decisão que vier a ser adotada nestes autos.  

 

3. Passo a decidir. 

4. Inicialmente, conheço do expediente encaminhado pelo Desembargador do Trabalho 

Edilton Meireles de Oliveira Santos como representação, porquanto atendidos os requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. 

5. Em sua instrução, a Secex-BA considerou presentes os requisitos fumus boni iuris e 

periculum in mora, imprescindíveis à adoção da medida excepcional pleiteada. Manifesto-me, desde 
já, de acordo com a análise empreendida pela unidade técnica. 

6. Quanto ao atendimento do requisito do fumus boni iuris, como bem assinala a unidade 
técnica, este “se mostra presente em face do forte indício de que a sociedade simples Topocart 
Topografia e Arquitetura S/S Ltda. tenha sido indevidamente contratada por meio de inexigibilidade 

de licitação, tendo em vista que não foram atendidos todos os requisitos para a sua validade, 
mormente a demonstração da singularidade do serviço e a notória especialização do 

profissional/empresa contratado”. Junte-se a isso o fato de que a cláusula sétima do aludido contrato 
prevê a antecipação de pagamento, em flagrante contrariedade à Lei 8.666/1993 e à jurisprudência 
desta Corte de Contas. 

7. Tendo em vista que já houve a celebração de contrato com a Topocart Topografia e 
Arquitetura S/S Ltda., assim como o desembolso de 10% do valor avençado, a título de pagamento 

antecipado, reconheço também a presença do requisito do periculum in mora e a necessidade de 
urgência na ação desta Corte. Ainda na esteira do que sustenta a unidade técnica, não restou 
caracterizado o periculum in mora ao reverso. 

8. Diante do contexto fático de que, mesmo ciente da existência de processo no âmbito do 
TCU e da notificação para prestar esclarecimentos, bem como da notificação oriunda do Ministério 

Público Federal para oferecer informações acerca da referida avença (Inquérito Civil 
1.14.00.003184/2016-94), a Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento firmou o contrato 
por inexigibilidade de licitação, em 21/12/2016 (peça 18, p. 43) e, já no dia 23/12/2016, a 

contratada emitiu nota fiscal no valor de R$ 295.243,26, tendo o efetivo pagamento sido realizado 
em 28/12/2017, por meio da Ordem Bancária 2016OB810169 (peça 23, p. 107), pelo valor líquido 

de R$ 267.342,77, autorizo, desde já, a audiência da Presidente do TRT da 5ª Região. 

9. Feitas essas considerações, aquiescendo à proposta da Secex-BA, com os ajustes que 
reputo pertinentes, DECIDO: 

9.1. conhecer da presente representação, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.2. adotar medida cautelar com base no art. 276, caput, do RI/TCU, determinando ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que suspenda os procedimentos de contratação por 
inexigibilidade de licitação de que trata o Processo Administrativo – PROAD 10752/2016, 

incluindo todos os atos deles decorrentes, o que inclui a execução do contrato celebrado no dia 
21.12.2016, entre o TRT5 e a Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., até que o Tribunal 

delibere sobre o mérito das questões levantadas nesta representação; 
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9.3. autorizar, nos termos do art. 276, § 3º, do RI/TCU, a oitiva do TRT5 para que se 
pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a medida cautelar ora adotada, mormente acerca das 

possíveis irregularidades suscitadas em relação ao contrato celebrado com a Topocart Topografia e 
Arquitetura S/S Ltda., abaixo transcritas, alertando-o quanto à possibilidade de o Tribunal vir a 
determinar que o órgão adote providências com vistas à anulação do referido contrato, caso não seja 

apresentada manifestação ou esta não seja acolhida: 

9.3.1. “contratação da sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., sob 

responsabilidade do arquiteto Fábio Savastano, por inexigibilidade de licitação, para a atualização 
do projeto arquitetônico do complexo sede do TRT5, sem que houvesse o atendimento dos 
requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização do profissional/empresa 

contratado”; 

9.3.2. “realização de pagamento antecipado à sociedade simples Topocart Topografia e Arquitetura 

S/S Ltda., sem que houvesse estudo fundamentado que comprovasse a real necessidade e 
economicidade da medida”; 

9.4. autorizar, com base no art. 250, IV, do RI/TCU, a audiência da Desembargadora Maria 

Adna Aguiar do Nascimento, Presidente do TRT da 5ª Região, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresente razões de justificativa para as supostas irregularidades descritas no item 8.3 acima; 

9.5. autorizar, nos termos do art. 250, V, do RI/TCU, a oitiva da sociedade Topocart 
Topografia e Arquitetura S/S Ltda. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, 
se assim desejar, acerca da cautelar adotada, bem como sobre as possíveis irregularidades suscitadas 

nos presentes autos, alertando-a quanto à possibilidade de o TCU vir a determinar a adoção de 
providências com vista à anulação do contrato por ela firmado com o TRT5; 

9.6. determinar à Secex-BA que: 

9.6.1. encaminhe cópia deste despacho ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, à 
sociedade Topocart Topografia e Arquitetura S/S Ltda., ao representante e, em atenção ao Ofício 

009/2017/MPF/PRBA/12ºCC/OAAM, ao Procurador da República Ovídio Augusto Amoedo 
Machado; 

9.6.2. tão logo sejam recebidos os elementos requeridos neste despacho, instrua os autos com a 
urgência que o caso requer. 

 

Brasília-DF, em 13 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Ministro-Substituto 
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