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CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

 

TRIBUNAL PLENO DE 29/11/17                 ITEM Nº03 

RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

03 TC-005712/026/12 

Recorrente(s): Marcelo Mattos Araújo – Secretário da 

Cultura do Estado de São Paulo e Poiesis – Instituto 

de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura. 

Assunto: Contrato entre a Secretaria de Estado da 

Cultura e Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à 

Língua e à Literatura, objetivando fomento e 

operacionalização da gestão e execução das 

atividades e serviços na área de iniciação, formação 

e difusão de atividades artístico-culturais 

desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura. 

Responsável(is): Andrea Matarazzo (Secretário de 

Estado da Cultura) e Clóvis de Barros Carvalho 

(Diretor Executivo da OS). 

Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) 

contra o acórdão da E. Primeira Câmara, que julgou 

irregulares a dispensa de licitação e o contrato de 

gestão, acionando o disposto no artigo 2º, incisos 

XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. Acórdão 

publicado no D.O.E. de 04-08-15. 

Procurador(es) da Fazenda: Cristina Freitas 

Cavezale, Evelyn Moraes de Oliveira, Carim José 

Feres e Luiz Menezes Neto. 

Fiscalização atual: GDF-10 - DSF-II.  

 

RELATÓRIO 

 

MARCELO MATTOS ARAÚJO, Secretário 

da Cultura do Estado de São Paulo e POIESIS - 

INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À 

LITERATURA, interpõem Recursos Ordinários em face de 

Acórdão da Colenda Primeira Câmara que, em sessão de 

14 de julho de 2015, julgou irregulares a dispensa 

de licitação e o Contrato de Gestão nº 07/2011, 

firmado em 20/12/11 para fomento e operacionalização 

da gestão e execução das atividades e serviços na 
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área de iniciação, formação e difusão de atividades 

artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de 

Cultura. 

 

O aresto objurgado pautou-se na 

ausência de suficientes detalhamentos das 

atividades, valores, pessoal alocado e investimentos 

envolvidos no acordo; precários os indicadores para 

avaliação das atividades desenvolvidas, mais 

voltados à mensuração de produtos que a resultados 

efetivos; não esclarecidos o elevado custo com 

despesas indiretas e a realização de obras sem 

apresentação de projetos básico e executivo e sem 

licitação; e, ainda, não providenciados o Programa 

de Trabalho, metas e prazos de execução e previsão 

de critérios objetivos de avaliação de desempenho. 

 

Em suas Razões (fls. 442/453-vº e 

documentos fls. 454/743) Marcelo Mattos Araújo, 

Secretário de Estado da Cultura, aduz a suficiência 

de detalhamentos de atividades, valores, pessoal e 

investimentos, para garantir a responsabilidade da 

Organização Social eleita sem lhe cercear a 

autonomia e flexibilidade no planejamento e gestão 

de seus misteres. Nesse modelo, prossegue, “o 

orçamento aprovado pela Secretaria deve seguir como 

referência para a busca e aferição da economicidade 

e eficiência, porém, sem desconsiderar que o foco 

fundamental é o cumprimento das metas acordadas, 

visando ao atingimento dos resultados propostos” 

(fls. 443-vº). 

 

Quanto à observação de os gastos 

administrativos haverem superado os havidos com 

projetos, recorda tratar-se da “área de formação 

cultural, onde os recursos humanos compõem parte 

substancial dos custos” (fls. 444-vº). Refere a 

previsão dos serviços de vigilância, limpeza, 

manutenção predial e de equipamentos no Plano de 

Trabalho.  
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Refuga, ainda, pleito de maior 

minudência das parcelas de investimentos, por 

entender necessário preservar a autonomia da 

entidade e o foco no resultado. Ressalta o 

acompanhamento das despesas pela Secretaria 

concedente. 

 

Contesta, a seguir, a classificação 

de “obras” aos serviços de “adaptações de 

instalações”. Nada obstante, recorda sua previsão no 

Plano de Trabalho e concordância do órgão concessor, 

além da existência de regulamento próprio da 

entidade, contendo os procedimentos para contratação 

de obras e serviços e compras com emprego de 

recursos públicos. 

 

Para o recorrente, as informações 

concernentes a pessoal encontram-se condizentes com 

o exigido pela Resolução SC nº 84/11. Embora 

reconheça tratar-se, via de regra, da maior rubrica 

em ajustes da espécie, acorre, novamente, à 

necessidade de se preservar a autonomia e 

flexibilidade da beneficiária, a quem incumbe a 

obrigação de “ter e cumprir um manual de recursos 

humanos, praticando salários de mercado, conforme 

pesquisa em entidades afins” (fls. 451). 

 

Com base na argumentação já 

expendida, também contesta o alegado caráter 

genérico do Plano de Trabalho e a suposta falta de 

previsão de indicadores de qualidade para as 

atividades desenvolvidas. 

 

Pugna pela reforma da decisão 

atacada. 

 

Poiesis – Instituto de Apoio à 

Cultura, à Língua e à Literatura (fls. 744/757 e 

documentos de fls. 758/783) inicia dirigindo as 

falhas apontadas ao campo da mera formalidade, por 

entender que, no caso de contratos de gestão, o foco 

da fiscalização deve se deslocar para o controle por 
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resultados. Possível, em seu entendimento, 

relevarem-se as impropriedades em função da completa 

ausência de indício de dolo, má-fé ou potencial de 

danos ao interesse público. 

 

Recorda haver atendido a edital de 

Chamamento Público que conteve as definições 

detalhadas dos serviços e condições a serem 

obervadas; e que o comparecimento apenas da Poiesis 

não desnatura o certame, nem seu caráter de 

impessoalidade. 

 

Concernente às irregularidades 

indicadas no Acórdão recorrido, assevera haver 

mantido minucioso controle das atividades, valores, 

pessoal e investimentos; e que tais informações 

sempre estiveram à disposição da concedente e dos 

órgãos de controle.  

 

Também as despesas com vigilância, 

limpeza, manutenção predial e de equipamentos, 

lanches e transporte de aprendizes, etc. compuseram 

o escopo dos serviços, não se podendo classificar 

como “despesas indiretas”. A seu ver, imprópria, por 

esse motivo, a comparação entre os dispêndios com as 

atividades administrativas e as culturais. 

 

Contesta, ainda, a classificação 

como “obras”, das “adaptações de instalações” 

necessárias à execução de atividades culturais. 

Entende não haver obrigatoriedade de projeto básico 

ou executivo para esses serviços. Quanto à 

necessidade de licitação, embora a Poiesis não se 

sujeite à disciplina da Lei Federal 8.666/93, dispõe 

de regulamento de compras aprovado pelo Conselho de 

Administração e estabelecido segundo os padrões da 

Secretaria de Estado da Cultura. 

 

Quanto à falta de estipulação de 

metas, prazos, critérios de avaliação de desempenho 

e indicadores de qualidade, assegura disposição das 

contratantes na captação de índice de satisfação dos 
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usuários. Menciona a contratação da FUNDAP para 

aprofundamento de estudo específico sobre o tema e a 

criação da Unidade de Monitoramento e Avaliação da 

Pasta. Pondera “que o desenvolvimento de parâmetros 

e indicadores efetivos demanda algum tempo de 

maturação e estabilização das atividades de cada uma 

das Fábricas de Cultura, sendo claro que não ser 

viável estabelecê-los à época da celebração do 

contrato de gestão por absoluta falta de histórico 

dos mesmos” (sic. fls. 756). 

 

Reafirma o caráter formal das 

falhas elencadas e a ausência de indícios de dolo ou 

má-fé dos agentes públicos, para pleitear a reforma 

da decisão da Primeira Câmara, declarando-se a 

regularidade da Dispensa de Licitação e do Contrato 

de Gestão.  

 

Em peça nominada “Memoriais” (fls. 

792/795) José Roberto Sadek, Secretário Adjunto da 

Cultura do Estado de São Paulo, reitera, em linhas 

gerais, as alegações recursais de Marcelo Mattos 

Araújo. 

 

Procuradoria da Fazenda do Estado, 

inicialmente (fls. 790) manifestou-se contra a 

reforma da decisão de primeiro grau. No entanto, 

após a apresentação dos “memoriais”, reviu sua 

posição para então (fls. 798/799) acatar os 

argumentos recursais e, acompanhada por Chefia de 

Procuradoria da Fazenda do Estado (fls. 800/803) 

opinar pelo conhecimento e provimento dos apelos. 

 

Secretaria-Diretoria Geral (fls. 

804/808) propõe o afastamento dos quesitos atinentes 

à ausência de detalhamento suficiente acerca das 

atividades e pessoal envolvidos nos projetos 

culturais, mensuração de metas, realização de obras 

e atendimento ao artigo 8º, I, da Lei Complementar 

nº 846/98. 
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Considera, porém, insuficientes os 

esclarecimentos quanto à composição dos custos e 

quantitativos concernentes a serviços de Vigilância 

e Segurança (R$ 1.032.382,98), Propaganda e 

Divulgação (R$ 611.081,63) e similares, eis que 

ausentes parâmetros necessários a tal aferição. 

 

Propõe, em caráter excepcional, a 

abertura de prazo para melhores esclarecimentos. 

 

Encampada essa proposta (fls. 809), 

retorna Poiesis - Instituto de Apoio à Cultura, à 

Língua e à Literatura (fls. 812/817 e documentos de 

fls. 818/825).  

 

Destaca inicialmente, tratar-se de 

procedimento pioneiro, instalado em prédios 

construídos especificamente para tal, concluídos em 

meados de 2010 e 2011, inexistindo histórico de 

demanda, tanto quantitativa quanto qualitativa, dos 

produtos culturais a serem disponibilizados à 

população. Tal característica teria imposto um 

“formato mais consolidado na composição dos custos” 

(fls. 814).  

 

Simultaneamente, e no mesmo 

sentido, dada a natureza do “Contrato de Gestão”, 

prossegue, buscou-se manter a autonomia da entidade 

para administrar o equipamento sob sua 

responsabilidade.  

 

Ressalta haver-se atido ao formato 

especificado pela Secretaria para a apresentação de 

propostas; que também se mostrou mais genérico em 

função do já expendido.  

 

Acrescenta sempre ter mantido à 

disposição da Secretaria e órgãos de controle as 

planilhas e estimativas de custos e quantitativos de 

pessoal, bem como estar-se acumulando experiência 

que vem permitindo o aprimoramento desses processos, 
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demonstrativos e controles e melhor previsão de 

despesas. 

 

Reitera pleito de reforma da 

decisão recorrida, para julgarem-se regulares a 

dispensa de licitação e subsequente contrato. 

 

Também comparece Marcelo Mattos 

Araújo, Secretário da Cultura do Estado de São Paulo 

(fls. 826/827-vº e documentos de fls. 828/837). 

 

Reforça argumentos da Organização 

Social no sentido de se tratar de um programa 

inteiramente novo, instalado em edificação recém-

concluída, não havendo histórico que facilitasse a 

previsão de custos e despesas, levando a 

beneficiária a estimativas mais genéricas do que 

seria ideal. Esperava a Secretaria um aprimoramento 

das planilhas nos subsequentes aditamentos ao Plano 

de Trabalho que se seguiriam ano a ano. Tal 

expectativa vem se realizando, segundo o recorrente. 

 

Acorre à atividade orientadora 

deste Tribunal, assim como ao caráter formal das 

falhas e à ausência de indícios de desvio, má-fé ou 

dolo, para pleitear a integral revisão da decisão 

combatida. 

 

Em nova manifestação (fls. 839/842) 

Secretaria-Diretoria Geral, embora reconheça ser 

possível, da documentação acostada extrair “dados um 

tanto mais analíticos” (fls. 840), não vislumbra 

detalhamento suficiente, em especial com relação às 

despesas indiretas (vigilância, limpeza, lanches 

para aprendizes, propaganda e divulgação, etc.). 

Rejeita, ainda, argumentação de inexistência de 

histórico, por se tratar de itens de materiais e 

serviços existentes no mercado.  

 

Embora entenda se possam afastar os 

fundamentos detalhados em sua manifestação anterior 
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(fls. 804/808), conclui pelo conhecimento e não 

provimento dos recursos. 

 

Vista regimental do Ministério 

Público de Contas às fls. 843-vº. 

 

Procuradoria da Fazenda do Estado 

(fls. 847) reitera proposta de provimento dos 

apelos. 

 

É o relatório. 

 

 
GCECR 

JFA
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TC-005712/026/12 

 

 

VOTO 

 

 

PRELIMINAR 

 

Recursos em termos, tempestivos, 

manejados por representados bastantes, com interesse 

processual. Pelo Conhecimento. 

 

 

NO MÉRITO 

 

Assim como a Secretaria-Diretoria 

Geral, entendo que a novidade do empreendimento, 

aliada ao fato de se tratar de projeto cultural, 

portanto dependente da criatividade que torna 

inviável a padronização, permitem afastar os 

apontamentos de ausência de suficientes detalhes na 

previsão de despesas e de estabelecimento de metas 

para as atividades fim. 

 

Lado outro, não há falar em 

imprevisibilidade quando se trata de obras ou, como 

preferem os apelantes, de adaptações dos locais, 

realizadas sem o competente projeto básico, ou mesmo 

estudos documentados a respeito dessas necessidades.  

 

Recorde-se a instalação das 

“Fábricas de Cultura” em edifícios novos, recém-

construídos para essa finalidade, como frisaram os 

recorrentes. 

 

Da mesma forma, apesar da 

excepcional abertura de prazo para esclarecimentos 

complementares, não lograram os responsáveis sanar a 

falta de adequado detalhamento para a previsão de 

despesas indiretas, decorrentes, em especial, dos 

serviços terceirizados de vigilância, limpeza, 

alimentação, dentre outros, atividades singelas e 
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ordinárias para a quais não se aplica o argumento de 

“falta de experiência” na condução do processo de 

contratação. 

 

Nessa conformidade, diante das 

manifestações de Secretaria-Diretoria Geral (fls. 

804/808 e 839/842), que aconselha a manutenção da 

decisão da Colenda Primeira Câmara, voto pelo     

não provimento dos Recursos interpostos por MARCELO 

MATTOS ARAÚJO e POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À 

CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA, afastando-se 

apenas o apontamento de falta de adequado 

detalhamento de despesa das atividades-fim, 

mantendo-o, porém, para as atividades meio; e 

permanecendo, no mais, íntegro o v. Acórdão 

guerreado. 

 

 
GCECR 

JFA 

 


