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SEGUNDA CÂMARA - SESSÃO: 06/06/2017 
 
 

 

10 TC-023856/026/08 
Contratante: Secretaria de Estado da Cultura.  
Organização Social: A CASA – Museu de Arte e Artefatos Brasileiros. 
Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): João Sayad e Andrea 
Matarazzo (Secretários de Estado), Renata Cunha Bueno Meillão (Diretora 
Presidente), Marta Villares Ribeiro (Diretora) e Maria Eduarda Barros de 
Tomasi Mellão (Diretora).  
Objeto: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na 
área cultural, Museu da Casa Brasileira. 
Em Julgamento: Dispensa de Licitação. Contrato de Gestão celebrado em 02-
05-08. Valor – R$12.860.000,00. Termos de Aditamento celebrados em 17-09-
08, 22-12-08, 17-02-09, 26-08-09, 24-11-09, 21-12-09, 17-09-10, 17-01-11, 23-
05-11, 07-11-11 e 31-01-12. Termo de Permissão de Uso celebrado em 17-09-
08 e 24-09-10. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de 
prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo 
Conselheiro Renato Martins Costa, Substituto de Conselheiro Auditor Josué 
Romero e Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, publicada(s)  no D.O.E. 
de 07-07-08, 05-08-11, 07-09-12 e 24-07-14.  
Advogado(s): José Guilherme Carneiro Queiroz (OAB/SP nº 163.613), Isabel 
Loffredo da Rocha Leite (OAB/SP nº 295.015) e outros.   
Procurador(es) da Fazenda: Jorge Eluf Neto, Vitorino Francisco Antunes 
Neto, Luiz Menezes Neto, Cristina Freitas Cavezale, Claudia Távora Machado 
Viviani Nicolau e Denis Dela Vedova Gomes.  
Fiscalizada por:    GDF-3 - DSF-II.      
Fiscalização atual: GDF-10 - DSF-II. 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
 
1.1. Em exame, Contrato de Gestão nº 26/2008, firmado entre a 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e A CASA – MUSEU DE ARTES E 
ARTEFATOS BRASILEIROS, tendo como objeto o fomento e a 
operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área 
cultural no Museu da Casa Brasileira. 
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1.2. O ajuste foi assinado em 02/05/08, no valor inicial de R$ 
12.860.000,00 (doze milhões, oitocentos e sessenta mil reais). 
 
1.3. Trago para exame, ainda, os seguintes aditivos e respectivos 
objetos: 

 
 1º Termo de Aditamento, de 17/09/08: 

 Acrescentar o valor de R$ 110.000,00, passando o valor da 
contratação de R$ 12.860.000,00 para R$ 12.970.000,00; 

 Estabelecer que a importância de R$ 2.110.000,00, 
corresponde ao exercício financeiro de 2008; 

 Incluir no Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 2008, 
com os indicadores e metas para o exercício de 2008 e 
alterações no Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 

 2º Termo de Aditamento, de 22/12/08: 
 Acrescentar o valor de R$ 150.000,00, passando o valor da 

contratação de R$ 12.970.000,00 para R$ 13.120.000,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 2.260.000,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2008; 
 Incluir no Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 2008, 

com os indicadores e metas para o exercício de 2008 e 
alterações no Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 

 3º Termo de Aditamento, de 17/02/09: 
 Alterar o item 12 da Cláusula Segunda, para a seguinte 

redação: “Apresentar trimestralmente e anualmente até 
31/01 do ano subsequente, relatórios de atividades no 
período, para verificação pela Comissão de Avaliação 
quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do 
CONTRATO DE GESTÃO”; 

 Estabelecer que a importância de R$ 3.000.000,00, 
corresponde ao exercício financeiro de 2009; 

 Incluir no Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 2009, 
com os indicadores e metas para o exercício de 2009 e o 
Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 

 4º Termo de Aditamento, de 26/08/09: 
 Acrescentar o item 22 na cláusula segunda, constando que 

a OS sujeitar-se-á às normas arquivísticas do Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, conforme 
determina o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto nº 48.897, 
de 27/08/04; 

 Acrescentar o valor de R$800.000,00, passando o valor da 
contratação de R$13.120.000,00 para R$13.920.000,00; 
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 Estabelecer que a importância de R$3.800.000,00, 
corresponde ao exercício financeiro de 2009; 

 Incluir no Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 2009, 
com os indicadores e metas para o exercício de 2009 e o 
Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 

 5º Termo de Aditamento, de 24/11/09: 
 Acrescentar o valor de R$ 207.040,00, passando o valor da 

contratação de R$ 13.920.000,00 para R$ 14.127.040,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 4.007.040,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2009; 
 Alterar o Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 

2009/Prestação de Serviços 2009 e o Anexo Técnico II – 
Sistema de Pagamento/2009. 

 6º Termo de Aditamento, de 21/12/09: 
 Acrescentar o valor de R$ 4.000.000,00, passando o valor 

da contratação de R$ 14.127.040,00 para R$ 
18.127.040,00; 
O mencionado acréscimo está em desacordo com o Anexo 
Técnico II (fls. 368), que demonstra o acréscimo de R$ 
800.000,00, portanto passando o valor da contratação para 
R$ 14.927.040,00, situação que foi esclarecida na 
justificativa para a elaboração do 7º Termo de Aditamento, 
fls. 400/401, que reconheceu que o acréscimo foi de R$ 
800.000,00, e corrigida no 7º Termo de Aditamento (fls. 
384/386); 

 Estabelecer que a importância de R$ 4.000.000,00, 
corresponde ao exercício financeiro de 2010; 

 Incluir no Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 
2010/Prestação de serviços 2010 e o Anexo Técnico II – 
Sistema de Pagamento/2010. 

 7º Termo de Aditamento, de 17/09/10: 
 Acrescentar o valor de R$ 317.000,00, passando o valor da 

contratação de R$ 14.927.040,00 para R$ 15.244.040,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 4.317.000,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2010; 
 Determinar a condições de pagamentos, ou seja, dos 

valores consignados ao exercício de 2010, os repasses 
serão liberados em 5 parcelas, informando ainda que 10% 
do valor a ser repassado estará vinculado à avaliação 
trimestral dos indicadores; 
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 Alterar o Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 
2010/Prestação de serviços 2010 e o Anexo Técnico II – 
Sistema de Pagamento/2010. 

 8º Termo de Aditamento, de 17/01/11: 
 Acrescentar o valor de R$ 500.000,00, passando o valor da 

contratação de R$ 15.244.040,00 para R$ 15.744.040,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 4.000.000,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2011; 
 Determinar a condições de pagamentos, ou seja, dos 

valores consignados ao exercício de 2011, os repasses 
serão liberados em 4 parcelas, informando ainda que 10% 
do valor a ser repassado estará vinculado à avaliação 
trimestral dos indicadores; 

 Alterar o Anexo Técnico I o Programa de Trabalho para 
inclusão de novos indicadores e metas para o exercício de 
2011 e o Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 

 9º Termo de Aditamento, de 23/05/11: 
 Reduzir o valor de R$ 80.000,00, passando o valor da 

contratação de R$ 15.744.040,00 para R$ 15.664.040,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 3.920.000,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2011; 
 Determinar a condições de pagamentos, ou seja, dos 

valores consignados ao exercício de 2011, os repasses 
serão liberados em 4 parcelas, informando ainda que 10% 
do valor a ser repassado estará vinculado à avaliação 
trimestral dos indicadores; 

 Alterar o Anexo Técnico I - Programa de Trabalho e o 
Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. 

 10º Termo de Aditamento, de 07/11/11: 
 Acrescentar o valor de R$ 593.550,00, passando o valor da 

contratação de R$ 15.664.040,00 para R$ 16.257.590,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 4.513.550,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2011; 
 Determinar a condições de pagamentos, ou seja, dos 

valores consignados ao exercício de 2011, os repasses 
serão liberados em 5 parcelas, informando ainda que 10% 
do valor a ser repassado estará vinculado à avaliação 
trimestral dos indicadores;  

 Alterar o Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 2011 
para inclusão de novas ações e o Anexo Técnico II – 
Sistema de Pagamento para inclusão de recursos 
orçamentários previstos para o exercício de 2011. 
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 11º Termo de Aditamento, de 31/01/12: 
 Acrescentar o valor de R$ 460.000,00, passando o valor da 

contratação para R$ 16.717.590,00; 
 Estabelecer que a importância de R$ 1.620.000,00, 

corresponde ao exercício financeiro de 2012; 
 Determinar a condições de pagamentos, ou seja, dos 

valores consignados ao exercício de 2012, o repasse será 
liberado em 1 parcela, informando ainda que 10% do valor 
a ser repassado estará vinculado à avaliação trimestral dos 
indicadores;  

 Alterar o Anexo Técnico I o Programa de Trabalho 2012 
para inclusão de novas ações e o Anexo Técnico II – 
Sistema de Pagamento para inclusão de recursos 
orçamentários previstos para o exercício de 2012. 

 
1.4. No tocante ao ajuste inicial, a 3ª Diretoria de Fiscalização (DF-3) 
registrou os seguintes apontamentos (135/139): 

a) A Secretaria havia publicado minuta genérica de modelo de 
contrato de gestão, e não a minuta do contrato em exame, em 
desacordo com a LCE nº 846/98. 

b) Também não publicou a convocação pública das organizações 
sociais qualificadas na área de interesse, mas encaminhou 
Resolução SC-14 de 12/04/07, em que a Secretaria resolve 
que procederá à habilitação como Organizações Sociais, de 
entidades privadas, sem fins lucrativos na área de Cultura. 

c) Não foi apresentada pela OS a proposta orçamentária e 
programa de investimentos, mas a proposta elaborada pela 
Origem. 

d) Não foi apresentado o rol das entidades que manifestaram 
interesse na celebração do contrato, mas a decisão do Poder 
Público de firmar contrato de gestão. 

e) Não foi apresentada a estimativa trienal do impacto 
orçamentário-financeiro. 

 
1.5. No tocante aos aditivos subsequentes (fls. 640/652), a fiscalização 
entendeu que o encaminhamento extemporâneo dos termos a este Tribunal 
não compromete o 1º ao 4º Termos de Aditamento, podendo ser objeto de 
recomendação. 
 
 Entendeu, no entanto, que as justificativas apresentadas nos demais 
sete Termos não esclarecem o valor acrescido. 
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1.6. Instadas, as Partes apresentaram justificativas e documentação às 
fls. 155/177, 634/638, 660/1073, 1072/1502, 1517/1522vº e 1582/1621. 
 
1.7. Conclusivamente, a Assessoria Técnico-Jurídica e a Procuradoria da 
Fazenda do Estado manifestaram-se pela regularidade da matéria (fls. 
1624/1625 e1627). 
 
 É o relatório. 
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2. VOTO 
 
 
 
2.1. O ajuste configura violação aos princípios norteadores da 
Administração Pública, em especial, ao princípio da legalidade, pois: 
 
 

a. Não houve publicação da minuta do contrato, em desacordo com 
o art. 6º, § 3º da LC nº 846/98. 

 
b. Não houve publicação da convocação pública de Organizações 

Sociais já classificadas na área de interesse, sendo que a 
Resolução SC-14 de 12/04/07 não se presta a fazer as vezes 
desta exigência, também em desobediência ao art. 6º, § 3º da LC 
nº 846/98. 

 
c. A proposta de orçamento foi elaborada pela Origem. A Entidade 

nada apresentou, apesar dela ser requisito obrigatório para a 
própria qualificação da entidade como Organização Social (art. 4º 
da LC nº 846/98). 

 
d. Não foi apresentada a relação das entidades que manifestaram 

interesse na celebração do contrato (art. 6º, § 4º, inciso II, da LC 
nº 846/98). 

 
 

2.2. Os documentos constantes dos autos não suprem essas omissões, 
demonstrando que houve afronta direta ao princípio da publicidade, 
impessoalidade e da moralidade, diante do direcionamento deliberado na 
escolha da organização social A CASA. 
 
 
2.3. O vício decorrente dessas ilegalidades corrompe os demais atos 
administrativos decorrentes do ajuste principal, ou seja, os aditivos 
subsequentes, face ao princípio da acessoriedade. 

 
 

2.4. Ante o exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE do Contrato de 
Gestão e seus aditivos em exame, com acionamento do disposto nos incisos 
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XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, e aplicação de multa 
ao Responsável, João Sayad (autoridade que assinou o contrato de gestão), 
ora fixada em 160 (cento e sessenta) UFESPs, nos termos do artigo 104, II, 
da Lei Complementar nº 709/93, por violação aos dispositivos mencionados na 
fundamentação. 
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