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Senhor Presidente, 

 

 

 

 

  Recebemos nesta data em nosso Setor de 

Protocolo o presente expediente que tem como objeto, denúncia 

com pedido de Cassação do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, GUSTAVO HENRIC COSTA, com base no preceituado artigo 

65 da Lei Orgânica de nosso Município, proposto por ELIANA MARIA 

DE OLIVEIRA e RAUL CAMPOS NASCIMENTO. 

 

  Referido expediente foi autuado sob o 

nº 3137/2021 e assim vem para que o promovamos ao vosso 

conhecimento e deliberação. 

 

DOS FATOS ALEGADOS: 

 

  Na denúncia apresentada imputa-se o 

cometimento de improbidade administrativa e a consequente 

cassação do Sr. Prefeito Municipal, trazendo a colação o artigo 

64 de nossa Lei Orgânica que elenca como “infração político-

administrativa, os atos de comprovada má fé, praticada pelo 

Prefeito, que atentem contra dispositivos da Constituição 

Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e, em 

especial contra:  I - a autonomia do Município; II – o livre 

funcionamento e exercício do Poder Legislativo; III – o exercício 

dos direitos políticos, individuais, coletivos e sociais; IV – 

a probidade e princípios norteadores da Administração Pública; 

V – a execução e cumprimento das leis e/ou decisões judiciais; 

e, VI – a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias;” 

 

  Citou genericamente, sem apontar, 

quais os dispositivos legais teriam sido violados. 

 

  Apontou então, como fato ensejador do 

presente pedido de Cassação a contratação da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas – FIPE, pelo valor de R$ 1.898.350,00 

(hum milhão, oitocentos e noventa e oito mil e trezentos e 

cinquenta reais), “supostamente para atender o disposto na 
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lei municipal nº 7879/2020 (Lei que autoriza a extinção da 

Proguaru, ou seja, para realizar estudo sobre a situação da 

empresa, mas com o resultado do estudo previamente determinado” 

– grifo nosso). 

 

  Aduzem ainda que a sem licitação foi 

primeiro justificada como sendo inexigibilidade de licitação, 

com base no artigo 25, II da Lei 8666/93; depois, já com o 

contrato em execução, mudou para dispensa de licitação, com base 

no artigo 24, XIII, da mesma Lei o que também não se sustenta. 

 

  Alegam ainda que a FIPE é uma 

instituição voltada para ao ensino e à pesquisa e que isso consta 

de seus estatutos sociais, mas, isso não autoriza a sua 

contratação para todo e qualquer trabalho pois tem que ser 

demonstrada a pertinência entre o fim da Instituição e o objeto 

do contrato. 

 

  Questionam não haver contribuição ao 

ensino e à pesquisa no estudo apresentado e não há no objeto 

referência a ensino e com relação à pesquisa, deveria a 

contratada ter anexado provas de que se dedica a pesquisa sobre 

o tema. 

 

  Alegam mais que, a modalidade de 

dispensa de licitação é vedada a intermediação, tendo a 

Instituição contratada ter que demonstrar dispor dos meios para 

executar o objeto, sem recorrer a terceiros. É citado 

jurisprudência nesse sentido do TCU e ao final dessa argumentação 

em justificativa à sua colação “até porque possivelmente a FIPE 

tenha contratado pessoa (s) jurídica (s) especificamente para a 

execução do contrato. 

 

  Levantam que não houve justificativa 

adequada do preço pago para a mesma. 

 

  Ainda imputam à contratada a imposição 

de parcialidade na prestação dos serviços uma vez que no Termo 

de Referência do Contrato 036001/2021 consta que “a Contratada 

deverá integralizar os diagnósticos e prognósticos a ser feito 

efetuando um balanço geral da situação da empresa avaliando a 

sua capacidade de seguir prestando serviços ao Município, 

comprovando a incapacidade financeira e a situação pré-

falimentar da empresa, premissas que fundamentaram o ato 

autorizativo da Câmara Municipal de 21 de dezembro de 2020 

publicado através da Lei Municipal n° 7879”. 
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  É sustentado a impropriedade do termo 

jurídico da situação pré-falimentar de empresa de economia 

mista. 

 

  Questionam que a alegação da FIPE no 

sentido de que a PROGUARU seja onerosa aos cofres públicos e que 

sua extinção e consequente substituição por empresas privadas 

trará uma grande economia ao Município, uma vez que duas 

licitações aprovadas em pregão eletrônico, provam contrariamente 

essas alegações. 

 

  Nesse sentido, relatam que o 

comparativo de suposta produção em 2019 e 2020, os valores 

repassados pela Prefeitura e os supostos custos, a preço de 

mercado, criticando a falta de estudo sobre os custos da empresa 

sem analisar a composição do custo de cada serviço, discordando 

que foi levado em consideração tão somente na pesquisa de mercado 

os preços dos vários serviços praticados em contratos de vários 

Municípios. 

 

  Demonstram que os preços apurados nos 

pregões recentemente realizados pelo Executivo encontraram 

valores superiores aos valores então praticados pela PROGUARU. 

 

  Derradeiramente concluem pela falta de 

valoração do impacto financeiro decorrente com gastos de 

funcionários para os cargos de Assessoria. 

 

  Dizem que as ações do Prefeito de 

Guarulhos em relação ao fato exposto comprovadamente causaram 

sérios danos ao erário público, danos esses que podem tornar-se 

maiores se não forem sustados. 

 

DAS PROVAS: 

 

  Indicam como prova de todo o alegado a 

apresentação de um contra relatório apresentado aos estudos da 

FIPE. 

 

DO PEDIDO: 

 

  Que, seja aceita a denúncia com o 

consequente pedido de Cassação do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, GUSTAVO HENRIC COSTA, com base no artigo 65 da Lei 

Orgânico de nosso Município. 
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  Este o Relatório em síntese de todo o 

postulado. 

 

DO CONHECIMENTO E DA DELIBERAÇÃO: 

 

 

  De se conhecer a denúncia ora 

formulada, deixando, contudo, de admiti-la pelas razões que 

expomos: 

 

DO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

- Falta de atendimento ao disposto no artigo 65 da Lei Orgânica 

do Município de Guarulhos que impõe dever a mesma conter de forma 

clara e precisa os fatos imputados, a descrição da conduta 

atacada, a indicação das provas, com a juntada de documentos e 

relação de testemunhas se houverem. 

 

  A denúncia é redigida de forma 

genérica, com supostas violações não precisadas como elemento de 

caracterização de dolo, prejuízo ao erário, não tipificando 

referidas condutas improbidade administrativa conforme prescreve 

o artigo 13 de nossa Lei Orgânica e especialmente os incisos 

apontados do artigo 64 do mesmo diploma legal. 

 

DA CONDIÇÃO LEGAL E DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA 

CONTRATADA 

 

  Consultado o CNAE da empresa junto ao 

site da Receita Federal, encontramos na codificação 70.20-4-00 

a descrição do objeto desta contratação, a saber: 

 

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, 

exceto consultoria técnica específica 

Consultoria em gestão empresarial é um ramo absolutamente diverso, 
abrangendo inúmeras atividades no meio profissional, em todos os setores 

econômicos. Geralmente contratada por empresas (de qualquer natureza e 
tamanho) nas seguintes circunstâncias: em dificuldades de gestão, 
buscando otimizar suas operações, tornar seus processos mais eficientes, 

melhorar seu desempenho financeiro, ou mesmo visando a procura por 
novas oportunidades e o auxílio na tomada de decisões estratégicas. 
Atualmente existem consultorias especialistas em promover gestão de 

custos, de contabilidade, orçamentárias, econômicas, institucionais, de 
relações públicas, administrativa (geral), na intermediação de negociações, 
para questões trabalhistas, em comunicação corporativa, de comércio 

exterior, e até mesmo de suporte no sistema hipotecário. A atividade de 
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consultoria envolve planejamento, acesso e tratamento de informações e 

busca de soluções específicas. 

  Assim posto, está registrado junto à 

Receita Federal a atividade de contratação da FIPE para a 

prestação do serviço então pretendido abrangido pela condição de 

dispensa de licitação nos termos previsto pelo inciso XIII do 

artigo 24 da Lei 8666/93. 

 

DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVICOS 

 

  Acessando o sítio da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas, fipe.org.br, podemos constatar o rol de 

trabalhos já desenvolvidos para entidades nacionais e 

internacionais, públicas e privadas, demonstrando sua condição 

de excelência. 

 

DO PREÇO 

 

  É certo que não há como balizar preço 

devido à especificidade dos serviços contratados, bem assim a 

notoriedade e especialização da contratada, situação essa também 

prevista em lei. 

 

DA DITA IMPARCIALIDADE 

 

  Também não resta configurada posto que 

baseada em meras suposições, apegadas a exclusivo entendimento 

na interpretação do Termo de Referência. Se compreendida nos 

seus exatos termos seu entendimento se apresenta de fácil 

compreensão. 

 

DAS COMPARAÇÕES DE PREÇO UTILIZADAS  

 

  Os pregões citados de forma genérica, 

dissociados dos quantitativos de mão obra e demais serviços não 

podem ser utilizados para comparação com quantitativos e 

serviços diferentes, ainda que análogos ou semelhantes, não 

podendo assim serem tidos como provas de ilegalidades ou erros 

de conclusão cometidos então, como pretendido, pela Contratada. 

 

DAS PROVAS 

   

  Os denunciantes indicam como única 

prova um Contra Relatório aos estudos da FIPE, contendo opiniões 

divergentes, sem nada a acrescentar de materialidade técnica nas 

ações de improbidade que pretendem ver imputadas ao Sr. Chefe do 

Executivo. 
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  Nenhuma das condutas indicadas 

configuram ato de improbidade, prejuízo ao erário e deliberada 

má fé. 

 

  É o nosso entendimento. Pelo 

Indeferimento. 

 

 Gabinete de Gestão de Planejamento 

Estratégico de Assuntos Legislativos, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Processo nº3137/2021 

 

 

 

 

 

Ciente. De acordo. Indefiro os termos da denúncia e pedido de 

cassação do Sr. Prefeito Municipal nos termos apresentada, 

justificando que adotamos como razão de decidir, integralmente 

a manifestação do Sr. Gestor de Planejamento Estratégico de 

Assuntos Legislativos. 

 

Dê-se ciência aos interessados e arquivem-se. 

 

 

  Gabinete da Presidência, 13 de outubro 

de 2021. 

 

 

 

 

    FAUSTO MIGUEL MARTELLO 

          Presidente 

   

 

 


