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RESOlUÇÃO N° 162 DE 10 de dezembro de 2015. 

Dispõe sobre as Medidas Cautelares no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em sessão plenária, no uso 
de suas competências previstas na Lei Complementar nO. 005, de 04.12.1991 , com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar nO. 012, de 29.09.1997 e tendo em vista o 
disposto no art. 4°, incisos XXVIII e no art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal. 

CONSIDERANDO que as medidas cautelares não estão limitadas á jurisdição e 
competência do Poder Judiciário, mas também são aplicadas no ãmbito dos Tribunais de 
Contas, como instrumento processual inerente ao exercício das suas competências e 
atribuições constitucionais, nos termos do art. 71 da Carta Magna Federal , bem assim por 
ser um instrumento imprescindível à efetividade de sua atuação de forma tempestiva e à 
eficácia das suas decisões, preservando resultado final do julgamento e prevenindo danos 
ao erário. 

CONSIDERANDO que a competência e legitimidade dos Tribunais de Contas para a 
expedição de medidas cautelares foram reconhecidas pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal , em reiteradas decisões que reconhecem o exercício do poder de cautela 
aos Tribunais de Contas, conferida pela Constituição Federal, conforme decisão proferida 
no Mandado de Segurança n.o 26547- Distrito Federal, em 23.05.2007, publicada no DJU 
de 29.05.2007 e no Mandado de Segurança n.o 24.510-7 Distrito Federal, em 19.11 .2003, 
publicada no DJU de 19.03.2004. 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas a adoção de medidas cautelares 
indispensáveis a proteção do erário e do patrimônio público, quando haja ameaça de 
grave dano de difícil e incerta reparação, conforme art. 91, inciso XV, e art. 97 da 
Constituição do Estado da Bahia, art. 1°, inc. XIV, art. 3°, incisos IV, V, alíneas "a" e "b", 
art. 10, § 5°, inciso 11 , da Lei Complementar Estadual n.o 005/1991. 

CONSIDERANDO, ainda, o poder regulamentar do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia para, nos termos do inciso VI do art. 4.°, parágrafo único, do Regimento Interno, 
expedir normas supletivas sobre matéria de sua competência . 

RESOLVE: 

TíTULO I - DAS MEDIDAS CAUTELARES 

Art. 1° - Compete ao Tribunal Pleno conceder as seguintes medidas cautelares, sem 
prejuízo das representações cabíveis a autoridades competentes, nos termos da Lei 
Complementar Estadual n.o 005, de 1991 : 
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I - A sustação, em caráter cautelar, da execução de atos ou de procedimentos 
administrativos eivados de ilegalidade, até que se decida sobre o mérito da questão 
suscitada; 

11 - A sustação, em caráter cautelar, de atos convocatórios de licitações públicas e atos 
dos procedimentos licitatórios, em quaisquer de suas fases até a data da assinatura do 
contrato ou da entrega do bem ou serviço, quando eivados de ilegalidade, até que se 
decida sobre o mérito da questão suscitada, ou , na hipótese de irregularidade em contrato 
em curso, determinação para que a autoridade administrativa competente suspenda os 
seus efeitos até a decisão final do processo; 

111 - Outras medidas cautelares indispensáveis á proteção do erário , do patrimônio público 
ou da ordem jurídica, quando haja ameaça de grave dano de difícil e incerta reparação, 
ainda, nos casos em que seja necessário garantir a eficácia de decisão do Tribunal de 
Contas. 

Art. 2.° Os agentes públicos que, no prazo fixado pelo Tribunal , deixarem de atender ás 
determinações previstas na medida cautelar ou oferecerem embaraços ao seu 
cumprimento, serão responsabilizados, pessoal e solidariamente, pelos danos porventura 
causados ao erário ou ao patrimônio público, mediante aplicação das medias 
ressarcitórias e sancionatórias legalmente previstas, sem prejuízo de outras providências 
cabíveis. 

Parágrafo Único - Serão responsabilizados, ainda, pessoal e solidariamente, com os 
agentes públicos obrigados ao cumprimento da medida cautelar, todos aqueles que 
concorrerem, direta ou indiretamente, para os danos causados ao erário ou ao patrimônio 
público, na forma prevista no "caput" deste artigo. 

TíTULO 11 - DA PROPOSITURA DA MEDIDA CAUTELAR 

Art. 3° - O Presidente ou Conselheiro Relator, de ofício ou mediante provocação, poderão 
propor ao Tribunal Pleno a concessão de medida cautelar, na forma do inciso XXV art. 6.° 
e art. 70 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, com o objetivo de promover a 
proteção do erário ou do patrimônio público, quando se verificar, cumulativamente, a 
relevância dos fundamentos a respeito da irregularidade de ato, contrato ou 
procedimento, bem como a ameaça de grave dano de difícil e incerta reparação ou o risco 
de ineficácia da ação de controle ou de decisão do Tribunal de Contas. 

Parágrafo Único - Nos casos de ausência ou inexistência temporária de Relator, compete 
ao Presidente do Tribunal de Contas, a propositura das medidas cautelares previstas 
nesta Resolução. 

Art. 4° São legitimados para requerer a adoção de medidas cautelares: 

I - órgão de técnico responsável pela auditoria , no âmbito da fiscalização em curso; 
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II - Ministério Público de Contas junto ao TCE/BA; 

III - qualquer cidadão, licitantes e interessados em participar das licitações públicas para 
propor a adoção de medidas cautelares para a sustação de atos convocatórios de 
licitações públicas e atos dos procedimentos licitatórios, por meio das denúncias e 
representações, nos termos do art. 113, § 1°, da Lei Federal 8.666, de 21 .06.1993 e do 
art. 204, "caput" e parágrafo único, da Lei Estadual n.o 9.433, de 01 .03.2005. 

IV - qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, por meio de denúncias, 
desde que apresentem provas que indiquem a ocorrência de irregularidades que possam 
causar dano ao erário ou a patrimônio público. 

TíTULO 111 - DO PROCEDIMENTO CAUTELAR 

Art. 5.° - Os processos que versem sobre a concessão de medidas cautelares terão 
tramitação preferencial, devendo ser apreciados pelo Tribunal Pleno, após a conferência , 
na ordem da pauta de julgamento da sessão ordinária, nos termos do art. 63, § 1°, do 
Regimento Interno deste Tribunal. 

Art. 6° - A medida cautelar poderá ser proposta ou concedida no processo já em curso ou 
em autos apartados, quando necessário para garantir a efetividade da medida ou para 
viabilizar o regular trâmite do processo principal, devendo ser a ele vinculado. 

Parágrafo Único - No caso de autuação em autos apartados, será Relator o Conselheiro 
designado para a relatoria do processo principal. Caso inexista processo principal , será 
Relator o Conselheiro Supervisor responsável pela Coordenadoria que possua em sua 
área de atuação a unidade a que se vincula a medida cautelar. 

Art. 7° - Na hipótese de pedido cautelar formulado pelo órgão técnico responsável pela 
Auditoria , a matéria deverá ser submetida, em regime de urgência, ao respectivo relator, 
no caso de indício de prática de atos e procedimentos que possam resultar em iminente 
dano ao erário ou ao patrimônio públ ico, instruída por de meio relatório auditorial , 
acostando os ofícios de cientificação e as respectivas respostas. 

§ 1°. O relatório auditorial a que alude o "caput" deste artigo poderá ser parcial, 
contemplando apenas o achado justificador da tutela de urgência sugerida, não 
dispensando, entretanto, a juntada dos ofícios de cientificaçâo e as respectivas respostas, 
em razão do risco da consumação ou agravamento do dano ao erário ou patrimônio 
público. 

§ 2° Nos termos do "caput" deste artigo, o órgão técnico responsável pela auditoria fixará 
aos jurisdicionados o prazo de cinco dias improrrogáveis para pronunciamento sobre os 
fatos apontados como irregulares, devendo acostar as cientificações e as respectivas 
respostas ao procedimento cautelar. 
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Art. 80 O relator, ou , na hipótese do parágrafo único do art. 3° desta Resolução, o 
Presidente ou Vice-Presidente, poderá, de ofício ou mediante provocação, conceder 
monocraticamente medida cautelar prevista no art. 10 desta Resolução, para posterior 
ratificação pelo Tribunal Pleno, com ou sem a prévia oitiva da parte, em caso de urgência, 
de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia 
da decisão de mérito . 

§ 10 
- A oitiva prévia das partes antes da decisão monocrática a que se refere o "caput" 

deste artigo tem a finalidade de possibilitar ao Relator, a seu critério, a obtenção de mais 
elementos para a formação do juízo da existência dos requisitos para a adoção da medida 
cautelar, não substituindo a notificação a que se refere o parágrafo segundo deste artigo. 

§ 20 
- No caso de adoção de medida cautelar monocraticamente, constará da publicação 

da decisão, sob pena de nulidade, a determinação de notificação das partes ou 
responsáveis e, caso necessário, do Estado da Bahia, através do Procurador Geral do 
Estado, para tomar conhecimento do provimento. 

§ 30 No caso de adoção de medida cautelar monocraticamente, o relator ou 
presidente, conforme o caso, submeterá a decisão, de ofício, ao Tribunal Pleno, para fins 
de ratificação, até a primeira sessão subsequente, à data da sua prolatação, sob pena de 
perda da sua eficácia . 

§ 40 
- O processo relativo à medida cautelar concedida monocraticamente deverá ser 

incluído na pauta da sessão do Tribunal Pleno para julgamento, no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas antes da sua realização, prescindindo de publicação no Diário Oficial do 
Tribunal de Contas. 

§ 50 - Deverão constar, necessariamente, no sistema de informação processual do 
Tribunal de Contas, o relatório e a íntegra da decisão monocrática e, se for o caso, 
demais pareceres auditorias proferidos no prazo de 24 horas antes da realização da 
sessão de julgamento. 

§ 60 
- Antes da apreciação da decisão monocrática pelo Tribunal Pleno, a autoridade que 

a prolatou poderá reformá-Ia de ofício ou a requerimento da parte ou responsável. 

§7° - O Ministério Público deverá se manifestar oralmente, na sessão de julgamento do 
Tribunal Pleno, sobre a medida cautelar. 

§ 80 
- A decisão do Plenário que conceder ou ratificar a sua concessão por decisão 

monocrática do relator, além de se pronunciar sobre a concessão ou manutenção da 
medida cautelar, determinará a notificação das partes ou responsáveis para apresentação 
de esclarecimentos, em oito (oito) dias, para instrução do feito , com vistas à 
implementação do contraditório e da ampla defesa. 

§ 90 No caso de não concessão monocrática de medida cautelar, o relator ou 
presidente, conforme o caso , determinará a notificação das partes ou responsáveis para 
apresentação de esclarecimentos, em oito (oito) dias, para instrução do feito, com vistas à 
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implementação do contraditório e da ampla defesa. 

§ 10 - Após a juntada da resposta à notificação a que se refere o parágrafo anterior deste 
artigo ou transcurso do prazo de resposta sem pronunciamento, serão ouvidos, 
necessariamente, quantos aos fundamentos e à manutenção da Cautelar, o órgão de 
auditoria , a ATEJ e o Ministério Público , sucessivamente, no prazo de até 08 (oito) dias. 

§ 11 - Após o pronunciamento dos órgãos instrutivos e a manifestação do Ministério 
Público , o Relator submeterá ao Plenário do Tribunal de Contas, na forma prevista no 
Regimento Interno, que poderá manter ou reformar a decisão anteriormente proferida. 

Art. 9.0 O Presidente do Tribunal , mediante provocação da parte ou de qualquer 
interessado, inclusive da Procuradoria Geral do Estado, poderá suspender a execução da 
medida cautelar concedida ou ratificada pelo Tribunal Pleno, sem a oitiva prévia da parte 
ou responsável , até que se ultime o julgamento previsto no § 10 do artigo anterior, em 
caso de manifesto interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. 

TíTULO IV - DOS RECURSOS 

Art. 10 - Da decisão do Tribunal Pleno que apreciar a medida cautelar, na forma prevista 
no §10 art. 8.° desta Resolução, caberá apenas Embargo de Declaração, na forma 
prevista no Regimento Interno. 

Art. 11 - Não será admitida medida cautelar que objetive emprestar efeito suspensivo aos 
recursos previstos no Regimento Interno em procedimentos cautelares. 

Art. 12 - Após o julgamento previsto no § 10 art. 8.0 desta Resolução, a requerimento da 
parte ou interessado, o Tribunal Pleno poderá revogar a medida cautelar ou substituí-Ia 
quando verificar a falta de motivo para que subsista , bem como voltar a decretá-Ia, se 
sobrevierem razões que a justifiquem, na forma prevista nesta resolução. 

TíTULO V - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS 

Art. 13 - Na apreciação da medida cautelar, as partes ou responsáveis , pessoalmente ou 
por advogado legalmente habilitado nos autos, após a apresentação do relatório e do voto 
do Relator, poderão fazer sustentação oral, desde que a tenham requerido ao Presidente 
do Tribunal até antes do início da sessão de julgamento. 

Art . 14 - As notificações da decisão que conceder medida cautelar deverão ser 
acompanhadas de cópia da íntegra da decisão, do relatório e parecer de auditoria , se for 
o caso, e demais documentos que julgar pertinente o Relator. 

Art . 15 - Nos procedimentos de adoção de medida cautelar pelo Tribunal Pleno, pelo 
Presidente, ou pelo relator, as notificações e demais comunicações do Tribunal poderão 
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ser efetivadas por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou 
qualquer outra forma compatível com a urgência da medida, desde que fique confirmada 
inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário. 

Art. 16 - O Presidente poderá convocar sessões extraordinárias do Tribunal Pleno para 
apreciação e deliberação sobre a decisão monocrática em sede cautelar, no caso de não 
existir sessões ordinárias subsequentes no exercício. 

Art. 17 - Aplicam-se subsidiariamente às disposições previstas nesta Resolução , as 
normas do Regimento Interno deste Tribunal e do Código de Processo Civil. 

Art. 18 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em 10 de dezembro de 2015. 

Conselheiro Infra 

Conselheiro Gildás 

eto - Corregedor 

~ 
Conselheiro Pedro Henrique li 

Conselheiro João Evilá o Vasconcelo Bonfim 

M '" VW) ~~'Pt...' 
Conselheiro Marcus Vinícius de Barros Presídio 

CONFERIDAA RESOLUÇÃO 

Fui Presente 


Sala das Sessões, ePt\~/ 12If915 . 


sorai~la Procurador do 
Secretária Geral 
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