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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

CONSELHEIRO ALBERTO SEVILHA 

GABINETE DA 6ª RELATORIA 

1. Processo nº:      11694/2018 

2. Classe de Assunto:     07. Denúncia/Representação 

2.1. Assunto:  01. Representação com Pedido de Medida 

Cautelar Inominada em face do município 

de Palmas e da empresa Palmas 

Estacionamento Rotativo Ltda, quanto à 

retomada da execução do Contrato de 

Concessão nº 211/2014, que trata sobre o 

estacionamento rotativo nesta Capital. 

4. Origem:   Ministério Público de Contas e Ministério 

Público do Tocantins – 9ª Promotoria 

5. Responsáveis:  Cinthia Alves Caetano Ribeiro, prefeita 

municipal, CPF nº 834.085.841-68. 

  Guilherme Ferreira da Costa, Secretário 

da Casa Civil, CPF nº 006.791.549-30. 

  Vera Lúcia Thoma Isomura. Secretária de 

Finanças, CPF nº 002.966.521-30 

  Marcelo Alves Silva, Fiscal do Contrato, 

CPF nº 147.613.468-50. 

  Infosolo Informática Ltda – CNPJ: 

10.213.834/0001-39 

  Alexandre Georges Pantazis, 

representante da Infosolo Informática 

Ltda, CPF: 075.876.888-54 

  Palmas Estacionamento Rotativo Ltda - 

CNPJ nº 27.408.477/0001-67 

  Tatiana Cunha Rego, representante da  

Palmas Estacionamento Rotativo Ltda, 

CPF:718.653.301-91. 

6. Relator:     Conselheiro Alberto Sevilha 

7. Representante do MP:     Zailon Miranda Labre Rodrigues 

8. Procurador constituído nos autos:   Ainda não atuou 

 

9. DESPACHO CAUTELAR Nº 1264/2018 

 

9.1. Versam os presentes autos acerca de Representação com pedido de 

Medida Cautelar Inominada, proposta pelo Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas, Dr. Zailon Miranda Labre Rodrigues, e pelo Ministério Público do Estado do 

Tocantins, Dr. Edson Azambuja, que requerem, em caráter de liminar, solicitando que seja 

determinado ao Município de Palmas não admitir a retomada da execução do contrato de 

concessão nº 211/2014, até o julgamento definitivo do recurso (proc.11686/2017)  interposto 

perante esta corte de Contas, objetivando evitar possíveis prejuízos ao Tesouro do Município 

e à população da cidade de Palmas.  



  

2 

 

Rub. Fls. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

CONSELHEIRO ALBERTO SEVILHA 

GABINETE DA 6ª RELATORIA 

9.2. Em síntese, os membros do Parquet fundamentam o requerimento nos 

seguintes argumentos: 

1. O Acórdão nº 760/2014 (autos nº 6167/2014), aprovado por unanimidade 

neste Tribunal de Contas, apontou diversas irregularidades e ilegalidades, 

algumas insanáveis, congênitas, presentes desde o início do procedimento 

licitatório, contaminando todo o certame. 

2. Extinção da concessão do contrato nº 211/2014 pelo reconhecimento da 

caducidade, em razão da paralização dos serviços ao arrepio das previsões 

legais e contratuais. 

3. Extinção da concessão pela alteração do controle societário. 

4.    Não anuência do Município de Palmas acerca das transferências da 

concessão da empresa Infosolo Informática S.A (CNPJ n°10.213.834/0001-39) 

para a empresa Palmas Estacionamento Rotativo Ltda (CNPJ 

n°27.408.477/0001-67). 

5. Retomada do serviço à revelia do Município de Palmas. 

6. Insegurança da retomada do serviço sem a decisão definitiva do Tribunal 

de Contas. 

7. Não se trata de serviço essencial para a população palmense.  

8. Abandono da prestação do serviço concernente ao estacionamento 

rotativo, por aproximadamente dois anos. 

9. Inúmeras reclamações diante da má prestação do serviço, na execução do 

contrato de concessão nº 211/2014, perante o judiciário e aos órgãos de 

proteção e defesa do consumidor. 

10. A Tomada de Contas Especial realizada pelo próprio município de 

Palmas, em seu Relatório nº 002/2018 (fls.671/719, Processo 2014022440), 

concluiu pela existência de prejuízo ao erário no importe de R$ 1.631.225,24  

(um milhão, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e cinco mil reais e 

vinte e quatro centavos), valor que suplanta, o capital social da empresa 

Concessionária. 

11. A retomada do Contrato de Concessão nº 211/2014 traz um altíssimo risco 

de provocar danos ainda maiores aos cofres públicos, direta e reflexamente, 

além de atingir a sociedade como um todo, pois que os cidadãos teriam de 

lidar com procedimentos arbitrários relativos ao estacionamento rotativo, os 

quais demonstram estar permeados de densas ilegalidade e irregularidades. 

 

10. DA COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE 

 

10.1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

os Tribunais de Contas têm legitimidade para expedição de medidas cautelares, a fim de 

prevenir a ocorrência de lesão ao erário, bem como garantir a efetividade de suas decisões. 
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10.2.  A Resolução nº 479/2016 determina que os processos autuados no biênio 

de 2017/2018, referentes a lista 01, que incluiu o município de Palmas – TO, sejam 

distribuídos à 6ª relatoria.  

10.3. Ademais, a execução do serviço pela empresa Palmas Estacionamento 

Rotativo Ltda, segundo noticiado, www.t1noticias.com.br1, tem previsão para ocorrer a 

qualquer momento, refletindo diretamente no exercício financeiro de 2018. Segue print 

abaixo: 

 

 

10.4. Dessa forma, não resta dúvida em relação a competência desta relatoria 

na apreciação da presente Representação.  

 

11. DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO 

 

11.1. Da análise do requerimento e do Acórdão nº 760/2014 – TCE/TO, autos 

6167/2014, aprovado por unanimidade neste Tribunal de Contas, verificamos que foi 

apontado diversas irregularidades e ilegalidades, tais quais: 

 
I. Restrição à competitividade do Edital de Concorrência nº 014/2014; 

                                                 
1 https://www.t1noticias.com.br/cidades/palmas-volta-a-ter-estacionamento-rotativo-ainda-sem-cobrancas-e-

com-acao-educativa/100037/ 
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II. Operacionalização do sistema de estacionamento rotativo pago em desacordo com as 

cláusulas estabelecidas no Edital de Concorrência nº 014/2014 e no Contrato de 

Concessão nº 211/2014; 

III. Ausência de previsão no edital e projeto básico das modalidades de pagamento e 

controle de vagas no estacionamento rotativo, por meio de parquímetro, totem e 

cartela, enquanto a exigência editalícia foi pelo estacionamento exclusivamente 

digital; 

IV. Alteração unilateral da execução contratual, por incluir formas de execução não 

condizentes com as regras editalícias e contratuais; 

V. Burla ao dever de licitar e aos princípios básicos das licitações, por desnaturação do 

objeto inicialmente previsto no projeto básico e no edital 

VI. Não implementação de todas as ferramentas para operacionalização do 

estacionamento rotativo, o que demonstrou falta de planejamento para a execução do 

contrato; 

VII. Celebração do Contrato de Concessão nº 211/2014 em desacordo com as regras 

anteriormente fixadas nos instrumentos convocatórios, com violação à isonomia e à 

obtenção da proposta mais vantajosa para o Poder Público, ofendendo os princípios 

basilares e norteadores dos procedimentos licitatórios; 

VIII. Inconsistências nos relatórios de valores que são recolhidos mensalmente a crédito do 

poder concedente, conforme percentual definido no contrato n° 211/2014, "cláusula 

terceira - tarifa, reajustes e pagamentos pela outorga"; 

IX. Número insuficiente de monitores para orientar o cidadão, o que acabava por gerar a 

cobrança indevida da Tarifa de Pós Utilização (TPU); 

X. Cobrança de estacionamento em áreas não disponibilizadas pelo município de 

Palmas; 

XI. Suspensão temporária dos serviços prestados, em desconformidade com o sistema de 

concessão dos serviços públicos (Lei nº 8.987/95) – o que redundou no 

reconhecimento de sua caducidade e consequente extinção; 

XII. Descumprimento das exigências editalícias e os termos estabelecidos em sua proposta 

técnica, quanto à execução da 2ª fase da operação, conforme as regras estabelecidas 

nas Cláusulas 2.2.1 a 2.2.3 do Contrato nº 211/2014, bem como o cumprimento do 

plano de trabalho para desenvolvimento das campanhas educativas em rádios, jornais 

e panfletos; 

XIII. Documentos insuficientes para comprovar o cumprimento das exigências na 

sinalização horizontal e manutenção, em desacordo com a cláusula 7.1.1, item “e” do 

Contrato nº 211/2014. 

 

11.2 Em relação ao item I, que versa sobre restrição à competividade do 

Edital de Concorrência nº 14/2014, o Voto do Acórdão nº 760/2014 – TCE/TO, que julgou 

ilegal e irregular o procedimento licitatório, enumerou diversas irregularidades 

insanáveis, no procedimento licitatório.  Além de destacar a violação expressa aos 

princípios previstos no artigo 3º, da Lei 8.666/93: da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  Assim, entendemos que 

o vício, por estar no nascedouro do procedimento licitatório, torna-se insanáveis. 

 

11.3. Cumpre registrar ainda, quanto à execução do contrato, outra 

irregularidade de natureza grave insanável. Pois, a concessão do contrato nº 211/2014 foi 
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concedida à época para a empresa Infosolo Informática S.A (CNPJ n°10.213.834/0001-39). 

Contudo, se verifica que a execução do contrato, será realizado por pessoa jurídica 

diversa, pela empresa Palmas Estacionamento Rotativo Ltda (CNPJ n°27.408.477/0001-

67). Evidenciando, assim, outra violação aos princípios que rege a administração pública e a 

lei de licitação 8.666/93. 

 

11.4. Além disso, constatamos nítida caducidade da concessão, nos termos 

da Lei nº 8.987/1995, por abandono de serviço, haja vista que a empresa Infosolo 

Informática S.A deixou de prestar serviço por mais de um ano. 

 

    

12. DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR 

 

12.1. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (lei nº 

1.284/2011), em seu art. 19, prescreve que:  

É facultado ao relator do processo determinar outras medidas cautelares, de 

caráter urgente, quando houver justo receio de que o responsável possa 

agravar a lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.   

12.2.       Outrossim, o artigo 148, §2º, do Regimento Interno disciplina: 

Art. 148 - Se na instrução da denúncia houver indício de ilegalidade ou 

irregularidade, será assegurado ao denunciado o direito de se manifestar 

antes da deliberação do Tribunal de Contas.  

(...) 

§ 2º - Se do fato denunciado puder resultar grave dano ou prejuízo de difícil 

e incerta reparação ao erário ou patrimônio público, o Tribunal de Contas 

poderá determinar, com base no art. 14, inciso IV, da Lei Estadual nº 1.284, 

de 17 de dezembro de 2001, a sustação do ato administrativo, até ulterior 

deliberação. 

12.3. No caso em análise, entendemos estarem presentes na representação do 

Ministério Público de Contas em conjunto com o Ministério Público Estadual, os requisitos 

necessários e autorizadores para a concessão de medida cautelar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. 

12.4. O fumus boni iuris faz presente com o Acórdão nº 760/2014 – TCE/TO 

que julgou ilegal e irregular o procedimento licitatório consubstanciado no Edital de 

Concorrência nº 14/2014.  Bem como, pela fundamentação jurídica de descumprimento do 

contrato de concessão e abandono dos serviços, os quais denotam a caducidade da 

concessão, a retomada à revelia da autorização do município, além da insegurança provocada 

à toda a população.  

12.5. Noutro ângulo, periculum in mora se faz presente também devido a 

possíveis prejuízos ao erário municipal em razão dos persistentes descumprimentos 

contratuais pela empresa concessionária, além de violar interesse da coletividade, da 

população palmense. 
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12.6. O descumprimento do contrato acarreta na diminuição do patrimônio 

público, pois, se a empresa privada deixa de realizar as melhorias e compromissos pactuados, 

cabe ao Município de Palmas a realização de tais obras e serviços.  

12.7. Além disso, insta registrar que o Decreto Municipal nº 704, de 17 de 

janeiro de 2014, que regulamenta o sistema de estacionamento rotativo pago – SERP, no 

Município de Palmas, no artigo 19, §2º2, ao dispor sobre a remuneração mensal a ser paga 

pela Concessionária ao Município, prevê um percentual extremamente baixo de no mínimo 

7%, configurando, em tese, uma nítida renúncia de receita por parte do município, sem o 

estudo do impacto orçamentário financeiro. 

 

12.8. Ademais, cumpre registrar que, os serviços contratados não possuem 

qualquer natureza de essencialidade à população palmense, de maneira que sua prestação 

em momento posterior não resultará em nenhum prejuízo, até mesmo porque o serviço 

não é prestado há quase dois anos, sem qualquer deterioração relevante física ou moral dos 

cidadãos ou da municipalidade. 

12.9. Portanto, presentes o fumus bani iuris e periculum in mora é possível a 

atuação do Tribunal de Contas, além disso, aos Conselheiros desta Corte é atribuído o poder 

geral de cautela. 

 

13. CONCLUSÃO 

 

13.1. Diante do exposto, nos termos do artigo193 e 144, inc. IV, ambos da Lei 

nº. 1.284/2001 e artigo 2005, do Regimento Interno deste Sodalício, entendemos estarem 

presentes nestes autos, os requisitos necessários e autorizadores para a concessão de medida 

cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

13.2. Nesse sentido, por tudo que mais constam dos autos, entendemos por 

bem: 

I – CONHECER a presente Representação por preencher os 

requisitos de admissibilidade nos termos do artigo 19 e 14, inc. IV, 

ambos da Lei nº. 1.284/2001 e artigo 200, do Regimento Interno deste 

Sodalício 

II – CONCEDER A CAUTELAR requerida em conjunto pelo 

Ministério Público Contas com o Ministério Público Estadual, 

                                                 
2 § 2º A remuneração mensal a ser paga pela Concessionária ao Município  não poderá ser inferior a 7% (sete 

por cento)do seu faturamento total bruto nos dois primeiros anos e 10% (dez por cento) nos anos posteriores.  
3 Art. 19. É facultado ao relator do processo determinar outras medidas cautelares, de caráter urgente, quando 

houver justo receio de que o responsável possa agravar a lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação. 
4 Art. 14. As medidas cautelares referidas no artigo anterior são as seguintes:  

IV – outras medidas de caráter urgente, inominadas. 
5 Art. 200 - Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e deste Regimento, o Relator poderá submeter ao 

Tribunal Pleno medida cautelar indispensável à proteção do erário ou do patrimônio público, quando haja 

ameaça de grave dano de difícil e incerta reparação ou, ainda, nos casos em que seja necessário garantir a 

eficácia de decisão do Tribunal de Contas. 
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determinando a suspensão imediata de quaisquer atividades realizadas 

pelas empresas Infosolo Informática Ltda e Palmas Estacionamento 

Rotativo Ltda, nos bolsões de estacionamento na cidade de Palmas, 

até a decisão definitiva nos autos nº 11686/2017. 

  
III - DETERMINAR ao município de Palmas o cumprimento 

integral desta decisão, adotando as medidas necessárias no sentido 

de coibir a retomada da execução do contrato de concessão nº 

211/2014, até o julgamento definitivo dos recursos interpostos perante 

esta corte de Contas (proc.11686/2017), usando, se necessário o poder 

de polícia, sob pena de aplicação de multa diária individualizada 

aos responsáveis:  

 

a) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para: 

 

 Cinthia Alves Caetano Ribeiro, Prefeita municipal;  

 Guilherme Ferreira da Costa, Secretário da Casa Civil;  

 Vera Lúcia Thoma Isomura, Secretária de Finanças;  

 Fernanda Cristina Nogueira de Lima, Procuradora Geral do 

Município. 

 

III - DETERMINAR que as referidas empresas suspendam a 

retomada da execução do contrato de concessão nº 211/2014, até o 

julgamento definitivo dos recursos interpostos perante esta corte de 

Contas, sob pena de aplicação de multa diária individualizada aos 

responsáveis: 

 

a) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o limite de R$ 

1.000.000,00 ( um milhão) para: 

 

 empresa Infosolo Informática Ltda; 

 empresa Palmas estacionamento Rotativo Ltda. 

 

IV - DETERMINAR aos responsáveis que encaminhem toda a 

documentação concernente à alteração do controle societário da 

Concessionária, bem como todo os documentos pertinentes à posterior 

transferência da concessão, para que possa ser analisada por este 

Tribunal de Contas. 

V – DETERMINAR a comunicação da Câmara Municipal de Palmas 

para as providências de mister. 

VI - DETERMINAR ao setor competente (antiga Coordenadoria de 

Diligências) para que proceda a citação, por meio processual 

adequado, a fim de resguardar o princípio constitucional da ampla 

defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da 
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CF/88, artigo 2466 do CPC, c/c os artigos 21, 22, 27, parágrafo único, 

inciso I, ambos da Lei Estadual nº 1284/2001 e artigo 205, inciso III, 

do RI do TCE/TO, para querendo, apresente defesa no prazo de 15 

dias úteis: 

a) Cinthia Alves Caetano Ribeiro, Prefeita municipal;  

b) Guilherme Ferreira da Costa, Secretário da Casa Civil;  

c) Vera Lúcia Thoma Isomura, Secretária de Finanças;  

d) Fernanda Cristina Nogueira de Lima, Procuradora Geral do 

Município 

e) empresa Infosolo Informática Ltda, por meio do representante 

Alexandre Georges Pantazis. 

f) empresa Palmas Estacionamento Rotativo Ltda, por meio do 

representante Tatiana Cunha Rego. 

VII – DETERMINAR à Secretaria do Pleno – SEPLE para que 

proceda a publicação do presente Despacho no Boletim Oficial desta 

Corte de Contas, em cotejo com o inc. VI, do art. 205, do RITCE/TO; 

VIII - ESCLARER aos Responsáveis que o acatamento desta 

determinação tem caráter compulsório, e a sua inobservância estará 

sujeita às sanções previstas no art. 39, IV, da Lei nº 1.284/2001 c/c art. 

159, IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas, devendo este 

Tribunal ser informado a respeito das providências adotadas; 

 

IX - Cumpram-se as determinações com urgência, imprimindo a 

celeridade que o caso requer. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, GABINETE DA SEXTA 

RELATORIA, em Palmas, Capital do Estado, aos 13 dias do mês de dezembro de 2018. 

 

 

ALBERTO SEVILHA 

Conselheiro Titular  

 

 

 

                                                 
6 Art. 246. A citação será feita: 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da 

administração indireta. 


