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PROCESSO       - TC-2291/2011  

INTERESSADO -  PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 

ASSUNTO       - CONSULTA 

 

                                                

EMENTA 

 

PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS TAIS COMO 

EXTRATOS DE CONTRATO, LICITAÇÕES, INFORMATIVOS 

REFERENTES À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E 

OUTROS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE 

PUBLICIDADE PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.232/2010 

- DESNECESSIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIAS DE 

PUBLICIDADE - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.232/2010 E 

SUJEIÇÃO À LEI Nº 8.666/1993. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2291/2011, em que o Prefeito 

Municipal de Governador Lindenberg, Sr. Asterval Antônio Altoé, formula consulta a 

este Tribunal, questionando sobre a necessidade ou não de contratação de agência 

de publicidade, na forma da Lei nº 12.232/2010, para a publicação de atos 

administrativos tais como extratos de contrato, licitações, informativos referentes à Lei 

de Responsabilidade Fiscal e outros. 

 

Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre consulta que lhe 

seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, 

inciso XXIV, da Lei Complementar nº 621/12. 
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RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão realizada no dia cinco de novembro de dois mil e treze, à unanimidade, 

acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, 

preliminarmente, conhecer da consulta, para, no mérito, respondê-la nos termos da 

Orientação Técnica em Consulta nº 74/2013, da 8ª Controladoria Técnica, firmada 

pela Auditora de Controle Externo, Sra. Renata Pinto Coelho Vello, abaixo transcrita: 

 

Orientação Técnica em Consulta OTC 74/2013: 

 

I RELATÓRIO 

Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Asterval Antônio Altoé, 

Prefeito Municipal de Governador Lindenberg, durante o exercício de 2011, 

solicitando resposta para a seguinte indagação: 

 

Através da Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, foram criadas 
normas gerais para licitação e contratação pela administração pública 
de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de 
propaganda. Em seu artigo 2º, referido diploma legal caracterizou como 
“serviços de publicidade” o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo 
de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir 
ideias ou informar o público em geral. Tal norma legal, assim, deixou 
em dúvida a hipótese de contratação de veículos de comunicação para 
publicação de atos administrativos, tais como extratos de contratos, 
licitações, informativos referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e 
tantos outros que, tecnicamente, não se enquadram como “publicidade”. 
E a dúvida vem a exsurgir da parte final do acima transcrito artigo 2º, 
quando se refere a “serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou 
informar o público em geral”. Em situação hipotética, haveria a 
necessidade de contratação pela Administração de agência de 
publicidade, na forma da Lei 12.232/2010, para a publicação dos atos 
administrativos como os acima especificados? 
 

É o breve relatório. 

 

II REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
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Antes de adentrar no mérito, é necessário apreciar se estão presentes os 

requisitos de admissibilidade, previstos no Artigo 96, da Resolução TC nº 

182/2002 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

- RITCEES), vigente à época da propositura: 

 

Art. 96. A consulta deverá revestir-se das seguintes formalidades: 
I – ser subscrita por autoridade competente; 
II – referir-se a matéria de competência do Tribunal; 
III – conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada; 
IV – ser formulada em tese; 
V – conter o nome legível, a assinatura e a qualificação do consulente. 

 

No tocante ao requisito constante do inciso I acima referenciado, verifica-se que 

a definição de autoridade competente encontra suas balizas no Artigo 95, inciso 

II, do referido diploma normativo: 

 

Art. 95. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvidas suscitadas 
na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 
matéria de sua competência, formuladas: 
[...] 

II - no  âmbito  municipal,  pelos  prefeitos,  presidentes  de  
Câmaras, presidentes de Comissões Parlamentares da Câmara 
Municipal, dirigentes de autarquias, das sociedades de economia mista, 
das empresas públicas e das fundações instituídas e mantidas pelo 
Município. [grifo nosso] 

 

De fato, sendo o Consulente o Prefeito do Município de Governador Lindenberg, 

foi atendido o primeiro requisito. Ademais, pode-se constatar que ele está 

devidamente qualificado nos autos, onde consta seu nome legível e assinatura, 

nos termos previstos no Artigo 96, inciso V, do referido diploma legal. 

 

Quanto à matéria suscitada, entende-se que há pertinência com a atuação deste 

Tribunal (inciso II, do Art. 96), pois o que se questiona diz respeito à 

necessidade ou não de contratação pela Administração Pública de agência de 

publicidade, na forma da Lei nº 12.232/2010, para a publicação de atos 

administrativos, tais como, extratos de contratos, licitações e informativos 

referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Ressalta-se também, que a consulta não constitui narrativa de caso concreto, 

tendo sido formulada em tese, em respeito ao artigo 96, inciso IV, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ademais, nos termos 

do artigo 96, inciso III, do referido diploma legal, há indicação precisa da dúvida. 

 

Por derradeiro, entende-se que foi atendida também a exigência do artigo 95, 

caput, do diploma normativo em questão, que prevê a indicação de dispositivo 

legal ou regulamentar sobre o qual paire a dúvida, o artigo 2º, da Lei Federal nº 

12.232/2010.  

 

Assim, reconhecendo que estão presentes os requisitos de admissibilidade da 

presente consulta, sugere-se o seu conhecimento.

Por oportuno, cumpre salientar que o juízo de admissibilidade foi realizado com 

base nos critérios da Lei Complementar nº 32/93 e do antigo Regimento Interno 

do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em homenagem ao ato 

jurídico perfeito, uma vez que, por ocasião da protocolização da consulta tais 

diplomas regiam a hipótese. 

 

III MÉRITO 

 

A presente dúvida refere-se à necessidade ou não de contratação pela 

Administração pública de agência de publicidade, na forma da Lei nº 

12.232/2010, para a publicação de atos administrativos, tais como, extratos de 

contratos, licitações, informativos referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e 

outros, que segundo o consulente, não se enquadram no conceito de 

publicidade. 

 

O Artigo 37, da Constituição Federal dispõe que a Publicidade, juntamente com 

a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência são princípios 

administrativos constitucionais que devem ser observados pela Administração 
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pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

 

O Princípio da Publicidade impõe que os atos da Administração pública recebam 

a mais ampla divulgação entre os administrados, permitindo o controle de 

legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que, somente com a 

transparência é que se pode garantir a legalidade e o grau de eficiência de que 

se revestem. 
1
 

 

Ressalta-se, contudo, conforme mencionado pela doutrina, a existência de dupla 

acepção do referido princípio. A primeira refere-se à publicação oficial dos atos 

administrativos, para que eles possam produzir efeitos externos. O outro aspecto 

diz respeito à exigência de transparência da atividade administrativa, conforme 

previsão do inciso XXXIII, do artigo 5º, que dispõe sobre o direito de todos de 

receberem dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo, ressalvadas aquelas, cujo sigilo, seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 
2
 

 

É, pois, com o objetivo de garantir a primeira acepção do Princípio da 

Publicidade, que os atos administrativos devem obrigatoriamente ser publicados 

pela imprensa ou afixados em determinados locais das repartições públicas, ou 

ainda, mais modernamente, divulgados por outros mecanismos da tecnologia da 

informação, como é o caso da internet. 
3
 

 

A ausência de publicidade dos atos administrativos enseja, contudo, segundo a 

doutrina majoritária, consequências no plano da eficácia, ou seja, o ato é valido, 

mas não produz efeitos jurídicos, embora se admita que, no caso concreto, a lei 

possa prever consequências que influenciam no plano da validade do ato. 
4
 

 

                                                           
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p.25. 
2 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo, 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006, p.122. 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p.26. 
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Assim, faz-se necessário diferenciar a publicidade legal ou oficial da publicidade 

institucional. A primeira decorre da necessidade de dar transparência aos atos 

administrativos, prevendo-se, como consequência por sua não realização, a 

ineficácia ou invalidade do ato administrativo. De outro lado, a publicidade 

institucional visa à divulgação de campanhas, programas e notícias sobre as 

atividades de governo. 

 

Ressalta-se que, Artigo 37, Parágrafo 1º, da Constituição Federal dispõe que a 

publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. A vulneração do referido 

mandamento significa a própria violação do Princípio da Publicidade e também 

da Impessoalidade, Moralidade e Legalidade. 

 

Contudo, a dúvida, objeto da presente consulta, surge a partir do advento da Lei 

Federal nº 12.232/2010, que prevê normas gerais para as licitações e contratos, 

realizados pela Administração pública, de serviços de publicidade prestados por 

intermédio de agências de propagandas. A referida lei, em seu artigo 2º, 

conceituou os serviços de publicidade como o conjunto de atividades realizadas 

integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 

conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 

supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 

demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou 

serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. 

 

Antes, contudo, da edição da referida lei, a Lei nº 8.666/93 regulava a hipótese, 

prevendo, tão somente, o disposto no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, que 

prevê a vedação de contratação por inexigibilidade para serviços de publicidade 

e divulgação. 

                                                                                                                                                                              
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 29. 
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Neste sentido, a questão que precisa ser respondida é se as publicações de 

atos administrativos, tais como, extratos de contratos, licitações e informativos 

referentes à Lei de Responsabilidade, enquadram-se no conceito de publicidade 

acima referenciado e, portanto, ensejam a aplicação dos procedimentos 

específicos, previstos na Lei 12.232/2010. Ressalta-se, que o próprio consulente 

afirma que tais atos não podem ser considerados como publicidade, nos termos 

conceituados pelo artigo 2º, da Lei, ao afirmar na própria consulta o seguinte: 

 

Tal norma legal, assim, deixou em dúvida a hipótese de contratação de 

veículos de comunicação para publicação de atos administrativos, tais 

como extratos de contratos, licitações, informativos referentes à Lei de 

Responsabilidade Fiscal e tantos outros que, tecnicamente, não se 

enquadram como publicidade.(grifo nosso). 

 

O referido diploma legal revelou a preocupação do legislador em proporcionar 

maior segurança jurídica aos agentes da Administração pública que contratam 

uma agência de publicidade.
5
 Assim, o primeiro ponto a ser considerado nestes 

tipos de licitações é o da obrigatoriedade de adotar os tipos ‘melhor técnica’ ou 

‘técnica e preço’, vedando-se o emprego do tipo ‘menor preço’.  

 

Além disso, o edital deve ser acompanhado de um briefing, no qual sejam 

oferecidas, de forma clara e objetiva, as informações que permitem a elaboração 

das propostas pelos interessados. Estes, por sua vez, apresentam duas 

propostas: uma técnica, composta por um plano de comunicação publicitária e 

por um quadro de informações relativas ao proponente, e outra de preço, que 

conterá quesitos representativos dos itens de remuneração existentes no 

mercado publicitário. 
6
 

 

Ademais, dispõe a lei, que existirão duas comissões julgadoras: uma é a 

                                                           
5 MOTTA COELHO, Carlos Pinto. Divulgação Institucional e Contratação de Serviços de Publicidade. Belo Horizonte: Forum, 2010, 

p.58. 
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 321. 
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subcomissão técnica, incumbida de julgar as propostas técnicas, e a outra é a 

subcomissão permanente ou especial, responsável pelo julgamento das 

propostas de preço e pelo julgamento final. Para maior imparcialidade no 

julgamento, a subcomissão técnica será composta de, no mínimo, três 

integrantes formados na área de comunicação (ou correlata), sendo que, pelo 

menos, 1/3 deles não pode ter vínculo com a Administração. Por fim, ressalta-se 

que os documentos de habilitação somente serão apresentados pelos 

candidatos já classificados no julgamento final das propostas, após regular 

convocação. 
7
 

 

Conforme se pode verificar, a Lei 12.232/2010 criou regras gerais a serem 

aplicadas em licitações e contratos de publicidade realizados pela Administração 

Pública, mas, tão somente, nas hipóteses que se enquadram na definição 

expressa de seu artigo 2º, e, conforme o próprio consulente admitiu, deste não 

se pode extrair, a publicação de atos administrativos, necessária a conferir 

eficácia aos mesmos. 

 

Assim, a contratação de agência de publicidade para a publicação de atos 

administrativos, tais como extratos de contratos, licitações e relatórios previstos 

na Lei de Responsabilidade fiscal não se subsume ao conceito de publicidade, 

previsto no artigo 2º, da Lei 12.232/2010, e, por consequência, não lhes é 

aplicável o procedimento próprio previsto na referida lei, mas sim, a Lei nº 

8.666/93. Mesmo porque, a Lei nº 12.232/2010 dispõe que os serviços de 

publicidade envolvem trabalhos de natureza essencialmente intelectual, o que 

justificaria a utilização dos tipos de licitação ‘melhor técnica’ ou ‘técnica e preço’. 

 

De outro lado, a publicação dos atos administrativos, nos termos elencados pelo 

consulente, não exigem que o fornecedor tenha qualificações técnicas para a 

                                                           
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 321. 
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sua realização, uma vez que, não é necessário o estudo, a criação, a concepção 

e nem atos criativos, daí a impossibilidade da aplicação da Lei 12.232/2010. 

 

Neste sentido, a doutrina de Carlos Pinto Coelho Motta, citado em voto proferido 

nos autos do processo nº 1696/2011, lavrado pelo Conselheiro José Ricardo 

Pereira Cabral, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 

segundo o qual, a publicidade vinculada à imprensa oficial não carece de 

intermediação de agência de publicidade, respaldando a assertiva no conceito 

dado à publicidade legal pela regra do artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 

11.652/2008, com a publicação de avisos, balanços, relatórios e outros a que os 

órgãos e entidades da administração estejam obrigados por força de lei ou 

regulamento. 

 

Conclui-se deste modo que, em se tratando de publicidade legal, não há a 

necessidade de intermediação de agência de publicidade e, por consequência, 

não é aplicável a Lei nº 12.232/2010 e sim a Lei nº 8.666/93. 

  

IV) CONCLUSÃO: 

Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por 

estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 96, do então 

vigente Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e, 

quanto ao mérito, responde-se da seguinte forma: nas hipóteses de publicação 

de atos administrativos, tais como, extratos de contratos, licitações, informativos 

referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e outros que não se enquadram no 

conceito de publicidade previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.232/2010, não haverá 

a necessidade de intermediação de agências de publicidade e, portanto, é 

inaplicável a referida lei (Lei 12.232/2010), sujeitando-se, nestes casos, à Lei nº 

8.666/93. 
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Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, José Antônio 

Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

e os Conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. 

Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição 

ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2013. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 

Fui Presente: 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário Geral das Sessões 


