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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Possibilidade e custeio da prorrogação de licença-maternidade para servidoras 

públicas municipais 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Hidrolândia, solicitando 

posicionamento deste Tribunal quanto à possibilidade de prorrogação da licença-maternidade 

concedida às servidoras municipais de 120 para 180 dias, e se o custeio de tal benefício é de 

responsabilidade do RPPS ou do Tesouro local, bem como o direito retroativo à concessão. O 

Relator, Cons. Subs. Vasco Cícero Azevedo Jambo, iniciou seu voto esclarecendo que a 

prorrogação do período de gozo de licença-maternidade por mais 60 dias foi instituído na seara 

privada pela Lei nº 11.770/08, que regulamentou o Programa “Empresa Cidadã”. Consignou que o 

art. 2º da lei autorizou o estabelecimento do programa que garante a prorrogação da licença-

maternidade pela Administração Pública direta, indireta e fundacional, desde que o ente 

promulgue lei própria regulamentando a concessão do benefício. Explicou que a licença-

maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CR/88 e detalhada na Lei nº 8.213/91, consiste em um 

período no qual a trabalhadora, mesmo sem laborar, percebe sua remuneração diretamente do 

regime previdenciário correspondente, sem que haja o dispêndio de recursos pelo contratante. 

Salientou que, havendo a adesão das empresas privadas ao programa federal de prorrogação da 

licença-maternidade para 180 dias não haverá o pagamento de benefício previdenciário durante o 

período acrescentado, sendo a remuneração de responsabilidade do empregador, nos termos do 

art. 5º da Lei nº 11.770/08. Da mesma forma, o Relator afirmou que os efeitos pecuniários 

advindos do acréscimo temporal da licença deverão ser suportados pelo Tesouro do ente por não 

se tratar “de um benefício previdenciário, mas sim da prorrogação da licença-maternidade, cuja 

natureza é de direito trabalhista, previsto no art. 7º, XVIII, da CR/88, extensível aos servidores 

públicos por força do §3º do art. 39 da CR/88”. Destacou que o art. 54 da Orientação Normativa nº 

02/09 da Secretaria da Previdência – Ministério da Fazenda (SPS/MF) –, destinada aos RPPS, 

estabelece que o pagamento da remuneração correspondente à ampliação da licença-

maternidade será custeado com recursos do Tesouro do ente. Quanto à concessão retroativa do 

benefício, respondeu de acordo com a norma descrita no art. 6º do Decreto-lei nº 4.657/42 – Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Explicou que, como a lei nova tem seus efeitos a 

partir da sua entrada em vigor, se a vigência iniciar antes do término do gozo do período de 120 

dias de licença-maternidade, as servidoras que se encontram nesta situação poderão requerer o 

benefício com fundamento na nova legislação. Entendeu não ser razoável supor que a intenção 

do legislador fosse excluir as servidoras que estivessem em pleno gozo da licença-maternidade 

de 120 dias, pois esta interpretação seria contraditória à própria proposta, que consiste em 

aumentar o período de afastamento remunerado do trabalho. Ponderou que nas situações cuja 

publicação e entrada em vigor da lei que amplia o período ocorrer após o gozo da licença de 120 

dias, os seus efeitos não poderão retroagir, por desrespeitar ato jurídico perfeito. Diante do 

exposto, a proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: (a) o município pode 

instituir, mediante previsão legislativa, a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias e os 

valores a serem pagos às servidoras beneficiárias durante este período devem ser custeados pelo 

tesouro municipal, conforme previsto no art. 54, §3º, da ON nº 02/09, SPS/MF; (b) por não se 

tratar de benefício previdenciário, não será possível que o RPPS custeie as despesas 

correspondentes ao período de prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, instituída 

pelo ente municipal; (c) considerando que a lei nova tem seus efeitos a partir da sua entrada em 
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vigor, as servidoras que ainda estão em gozo de licença-maternidade pelo período de 120 dias ao 

tempo do início da sua vigência poderão requerer o benefício com fundamento na nova norma, 

caso em que não implicará na retroatividade da lei, mas tão somente na sua aplicação; (d) a lei 

municipal que instituir tal prorrogação não pode retroagir os seus efeitos para atingir as situações 

em que as licenças-maternidade de 120 dias já foram gozadas integralmente quando do início da 

sua vigência, cujos efeitos já se exauriram (ato jurídico perfeito), nos termos do art. 5º, XXXVI, da 

CR/88 e art. 6º, do Decreto-lei nº 4.657/42, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.376/10 

(Acórdão-Consulta nº 00019/18. Processo nº 09073/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, 7.11.18). 

 

Pagamento de 13º subsídio e adicional de férias para Vereadores e o princípio da 

anterioridade 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta, foi questionado: 

(a) qual é o posicionamento do Tribunal quanto à realização das despesas com o pagamento de 

13º subsídio e adicional de férias, em face das disposições do art. 21 da LRF?; (b) inexistindo 

normatização no âmbito municipal para pagamento de adicional de férias aos vereadores a quem 

compete a iniciativa para regulamentar tal despesa?; (c) considerando a data da publicação do 

julgamento do RE nº 650898 do STF, ocorrida em 24/8/17, o cálculo do 13º subsídio deve 

observar a proporção de 4/12 avos? E quanto ao adicional de férias, o início do período 

concessivo deve coincidir com a data da publicação da decisão? e (d) a concessão de férias aos 

vereadores deverá incluir o período de recesso? Como se deve proceder no último ano da 

legislatura? O Tribunal Pleno, na sessão técnico-administrativa de 14/11/18, acatou a 

manifestação do revisor, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, e aprovou por unanimidade a 

proposta apresentada. Quanto ao item (a), asseverou que, nos termos do art. 1º, II, da INTC 

12/17, não se deve falar em aplicação do princípio da anterioridade na realização de despesas 

com o pagamento de 13º subsídio e adicional de férias, vez que não há modificação de qualquer 

valor nominal dos subsídios para fruição dos benefícios. Destacou que o fato de os subsídios só 

poderem ser fixados na legislatura anterior para vigorar na subsequente (art. 29, IV, da CR/88) 

não é causa impeditiva para que os agentes políticos recebam integralmente o décimo terceiro 

salário e o terço de férias na mesma legislatura, caso tenha havido o exercício da vereança 

durante todo o período. Entendeu que, por serem direitos advindos de normas constitucionais 

preexistentes (previstas nos incisos VIII e XVII do art. 7º da CR/88), não devem estar 

condicionados à autorização expressa na LDO e à fixação da despesa na LOA, com a modulação 

dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente. Ressaltou que “a necessidade de dotação 

orçamentária suficiente para cobrir as despesas correspondentes é fato, contudo, a modulação 

dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente é despicienda, pois a condição de 

autorização expressa na LDO refere-se a ato que gera a obrigação de despesa com pessoal 

futura, e não aos efetivos dispêndios financeiros, e a fixação de despesa com pagamentos de 

pessoal na LOA é notória, bastando, caso seja insuficiente, a suplementação do respectivo crédito 

orçamentário”. Em relação ao questionamento (b), concluiu que a regulamentação do adicional de 

férias aos vereadores pode ser realizada pela Câmara Municipal (mediante resolução, lei em 

sentido estrito ou emenda à Lei Orgânica do município; observado, neste último caso, o rito 

especial e as regras de iniciativa legislativa prevista no art. 29 da CR/88). Quanto ao item (c), 

respondeu que a data de julgamento ou de publicação do acórdão no STF não se correlaciona 

com a instituição de direitos, tendo sido apenas reconhecida a compatibilidade dos benefícios com 

o regime de subsídio. Salientou que o marco inicial do gozo dos direitos é a existência de lei 
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municipal (ou resolução, no caso do Legislativo) que o preveja. Explicou que, ao teor da própria 

INTC nº 12/17, é possível o pagamento retroativo de tais verbas, desde que já previstas na 

legislação municipal e respeitado o prazo prescricional quinquenal. No que tange ao item (d), 

pugnou que as férias referentes ao período aquisitivo do último ano de mandato deverão ser 

gozadas pelos vereadores durante os recessos parlamentares (meio e final da última sessão 

legislativa), sendo resguardado o período de descanso e o terço constitucional de férias dos 

parlamentares. Declarou competir às Câmaras Municipais regulamentar a previsão de férias 

coletivas e do gozo antecipado de férias, a cada período de recesso parlamentar, a fim de se 

evitar que na última sessão legislativa seja necessário o pagamento de indenizações de férias não 

gozadas. Ressalvou, contudo, a hipótese em que não tenha havido o cumprimento integral do 

mandato parlamentar pelo vereador que gozou férias antecipadamente, caso em que deverão ser 

restituídos ao erário os valores excedentes recebidos. O questionamento constante no item (e) – 

“Considerando que a regulamentação para pagamento de 13º subsídio aos agentes políticos do 

município de Cachoeira Alta figura na Lei Orgânica Municipal desde 10 de outubro de 2015, o 

benefício pode ser concedido retroativamente até a referida data?” – não foi conhecido, por tratar-

se de caso concreto (Acórdão-Consulta nº 00021/18. Processo nº 01394/18, Rel. Cons. Subst. 

Irany de Carvalho Júnior, Rev. Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 14.11.18). 

 

Requisitos legais para a investidura de vereador no cargo de Secretário Municipal e 

opção pelo recebimento do subsídio de maior valor 

 

Em consulta respondida na sessão técnica-administrativa de 14/11/18, o Tribunal Pleno: (a) 

concluiu ser possível, desde que haja previsão na Lei Orgânica municipal, que vereador se 

licencie do seu cargo eletivo para ser investido no cargo de Secretário Municipal com opção pelo 

subsídio da vereança, diante dos princípios da simetria e do federalismo, respeitando a autonomia 

municipal, nos termos do inciso IX do art. 29 da CR/88; (b) revogou o item 1 da conclusão da RC 

nº 014/06; por consequência, alterou o item 2, que passou a ter a seguinte redação: “Cabe ao 

Poder Executivo o ônus do pagamento da remuneração do vereador licenciado do seu cargo 

eletivo para ser investido no cargo de Secretário Municipal, independentemente de ter firmado a 

opção pelos vencimentos deste último cargo”; (c) alterou o texto das RC nº 108/96 e 125/89, que 

tratam do assunto em questão, para vincular a possibilidade de cessão de vereadores para cargos 

no Poder Executivo municipal à autorização expressa na Lei Orgânica do município. Em resposta 

a questionamento do Prefeito de Santo Antônio de Goiás, o Relator, Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, adotou a manifestação do Parquet pela necessidade de o TCMGO reavaliar o 

disposto nas RC nº 014/06, 108/96 e 125/89. Explicou que a mudança de entendimento sobre a 

possibilidade jurídica de um determinado vereador se afastar do mandato e assumir cargo de 

Secretário Municipal, optando pelo subsídio de maior valor, não se restringe à inovação trazida 

pela aprovação da EC nº 46, que alterou o teor do art. 71 da CE/88. Citou o art. 29, IX, da CR/88, 

que atribui ser matéria atinente à Lei Orgânica Municipal a regulação das incompatibilidades e 

proibições durante a vereança, similares às dos integrantes do Poder Legislativo Federal e 

Estadual, no que couber. Destacou que a nova redação do supracitado art. 71 da CE/88 passou a 

prever a aplicação aos vereadores, no exercício do mandato, das mesmas hipóteses restritivas já 

conferidas aos Deputados e Senadores, invadindo a competência legislativa e a autonomia dos 

municípios. Citou o inciso II, alínea “b”, do art. 54 da CR/88, que veda ao parlamentar, desde a 

posse, a ocupação de cargo ou função de que seja demissível ad nutum, em pessoas jurídicas de 

direito público, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresas 

concessionárias de serviço público. Salientou que o texto constitucional, no art. 56, I, excepciona a 

perda do mandato do parlamentar quando investido em cargo de Ministro de Estado, Governador 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01394/2018
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de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou 

chefe de missão diplomática temporária. Afirmou que a previsão do citado art. 54, II, “b”, é de 

reprodução obrigatória na Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o princípio da simetria, se 

constituindo de regra garantidora da separação dos Poderes, uma vez que seria totalmente 

inconveniente que membro da Câmara Municipal acumule cargo no Poder Executivo e seja a ele 

subordinado. Ponderou que a doutrina mais renomada é categórica ao afirmar que os 

impedimentos e incompatibilidades no exercício da vereança devem estar previstos 

expressamente nas Leis Orgânicas Municipais, seguindo o modelo constitucional, resguardando 

as peculiaridades locais. Declarou caber ao Poder Judiciário se pronunciar quanto à 

inconstitucionalidade da legislação municipal omissa, sendo vedado tomar providências quanto à 

perda do cargo de vereador. Da mesma forma, afirmou que a autorização ou não para que os 

parlamentares se licenciem e exerçam o cargo de Secretário Municipal deve ser prevista pela Lei 

Orgânica local, preservando, assim, o federalismo e a autonomia do ente. Quando à segunda 

parte do questionamento formulado na consulta, acerca da possibilidade do vereador optar pelo 

subsídio de maior valor quando licenciado para o exercício de cargo de Secretário Municipal, 

afirmou caber o mesmo raciocínio, em atenção aos princípios jurídicos elencados. Reiterou a 

necessidade de constar nas Leis Orgânicas Municipais disposição autorizativa, por se tratar de 

competência atribuída pelo constituinte, conforme art. 56, I e §3º, e art. 39, §4º, ambos da CR/88, 

e art. 15, I, §3º, e art. 71, III, da CE/88. A proposta de decisão foi aprovada por unanimidade 

(Acórdão-Consulta nº 00022/18. Processo nº 08148/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, 14.11.18). 

 

Impossibilidade de recebimento de subsídio por vereador preso 

 

Em Consulta formulada pelo Chefe do Poder Legislativo de Hidrolândia, o Tribunal Pleno assentou 

o seguinte entendimento: (a) não é devido o pagamento de subsídio a vereador preso 

cautelarmente e afastado do exercício de suas funções, pois o efetivo exercício da atividade de 

vereança é condição para o recebimento do respectivo subsídio, tendo em vista a sua natureza 

pro labore faciendo, ressalvada a hipótese de decisão judicial em sentido contrário, cabendo à 

Câmara Municipal decidir pela concessão ou não de licença; e (b) na hipótese em que existir 

determinação judicial para a continuidade do pagamento de subsídios a vereador afastado do 

cargo, mesmo após a posse do suplente, o dispêndio com o pagamento dos subsídios deve 

continuar integrando as despesas de pessoal da Câmara Municipal, observados os limites 

impostos nos arts. 19 e 20 da LC 101/00 e art. 29-A, caput e §1º, da CR/88. O Relator, Cons. 

Subst. Vasco Cícero Jambo, teceu comentários a respeito do regime jurídico aplicável aos 

vereadores, sobretudo no aspecto relacionado à remuneração, bem como quanto às diferenças 

existentes entre esses agentes políticos e os parlamentares federais e estaduais. Citou doutrina 

de Hely Lopes Meirelles, para quem o vereador, por ser agente político vinculado ao governo 

municipal por relação de cidadania (eleição), só faz jus ao subsídio quando no exercício do 

mandato. Indicou que, salvo na razoável hipótese de afastamento por doença, não se cogita da 

concessão de licença remunerada para parlamentares presos provisoriamente, hipótese na qual 

ficarão afastados do exercício do mandato, sendo incompatível o recebimento de vencimentos. 

Pontuou que, embora a discussão ainda seja relativamente recente, é possível mencionar 

exemplos em que o entendimento adotado nesta consulta vem sendo aplicado. Citou 

recomendação amplamente divulgada pelo TCEPR, advinda do Acórdão nº 2376/12, que prevê a 

devolução dos recursos indevidamente pagos para aqueles que desrespeitarem a determinação, e 

julgados do TJMG e TJAM negando provimento aos pedidos de recebimento. Explicou que, 

diferentemente dos vereadores, os parlamentares federais e estaduais gozam de imunidade 
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formal (art. 53 da CR/88) após a expedição do diploma, podendo a respectiva Casa Legislativa 

deliberar sobre a manutenção da prisão. Defendeu ser tal prerrogativa não extensível aos agentes 

políticos municipais, mesmo que exista disposição expressa na lei orgânica local – cuja 

inconstitucionalidade seria declarada. Considerou prejudicados os questionamentos a respeito do 

pagamento concomitante de subsídio ao parlamentar preso e ao suplente diante da resposta dada 

no item anterior. Excepcionou apenas a hipótese de pagamento de vereador preso por 

determinação judicial, situação em que o dispêndio enquadra-se como despesa de pessoal para 

aferição dos limites estabelecidos, sobretudo os do art. 19 e 20 da LRF e art. 29-A, caput e §1º da 

CR/88. Não conheceu dois questionamentos formulados: “possibilidade de afastamento 

temporário (licença) de vereador, em virtude de prisão preventiva, decorrente de processo criminal 

a que responde, que o impossibilita de participar das sessões legislativas” e “possibilidade de se 

convocar o suplente imediato, bem como da possibilidade de manutenção do pagamento dos 

subsídios do vereador recluso, enquanto perdurar o afastamento”, visto ser da Câmara Municipal, 

no exercício de sua autonomia política e administrativa, a competência para legislar sobre as 

hipóteses de afastamento e de concessão de licença aos vereadores. A proposta de decisão foi 

aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00023/18. Processo nº 06321/18, Rel. Cons. 

Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 21.11.18). 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Anulação de contrato para realização de concurso público por contratação de 

empresa pertencente a servidor efetivo de órgão público municipal diverso 

 

Trata-se de representação formulada por vereadores de Porangatu, narrando supostas 

irregularidades contidas na contratação de empresa responsável por realizar concurso público, 

objeto do Edital nº 01/2017, do Poder Legislativo municipal. Após deliberação plenária, ocorrida na 

sessão de 7/11/18, as razões do Relator, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto foram acolhidas 

para: (a) confirmar a Medida Cautelar nº 003/2018 e manter suspensos o Edital da Carta Convite 

nº 05/2017 na fase em que se encontrar, bem como o concurso público objeto do Edital nº 

01/2017; (b) determinar ao atual presidente da Câmara Municipal de Porangatu que promova a 

anulação do Contrato nº 22/2017 e do Edital nº 01/2017, o que, de consequência, impacta o 

processo seletivo, e sejam restituídos aos candidatos todos os valores pagos a título de inscrição; 

e (c) recomendar ao Chefe do Poder Legislativo que, caso tenha interesse em deflagrar outro 

certame licitatório para contratar os serviços pretendidos, observe os ditames legais. Aduziu o 

Relator que o principal objeto da presente representação é o fato de que a empresa vencedora do 

certame para prestação de serviços técnicos especializados para organização e realização de 

concurso público para provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal de Porangatu é de 

propriedade de servidor público municipal. Citou o art. 9, III, da Lei nº 8.666/93, que proíbe a 

participação em licitação ou execução de obras ou serviços de servidor ou dirigente do órgão ou 

entidade contratante. Afirmou que a contratação da empresa se deu em desacordo à legislação de 

regência, cujo objetivo é evitar o direcionamento das contratações públicas, em respeito aos 

princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, previstos no art. 37 da CR/88. Pontuou 

que, mesmo não havendo expressa vedação legal quanto à realização de negócios jurídicos com 

servidores de órgão diverso daquele que está a promover o certame, tal conduta merece ser 

evitada, conforme entendimento pacífico do TCU, exposto no Acórdão nº 607/2011. Considerou 

como fator agravante à conduta do responsável a contratação mediante carta convite que, por 

suas peculiaridades, restringe a publicidade, comprometendo diretamente a competitividade do 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06321/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06321/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

certame. Inferiu, inclusive, que a empresa vencedora era a única entre as convidadas apta à 

realização do serviço descrito no edital convocatório. Entendeu pela procedência da 

representação e determinou que o gestor anulasse o Contrato nº 22/2017 e o Edital da Carta 

Convite nº 05/2017. Acolheu a manifestação do MPC quanto à remessa de cópia dos autos ao 

Poder Executivo de Porangatu para possível deflagração de procedimento administrativo contra o 

servidor Edson Ganzaroli, administrador da Ganzaroli Assessoria, Consultoria e Concursos, uma 

vez que o art. 128 da Lei Complementar Municipal nº 04/14 classifica como transgressão 

disciplinar, nos incisos VIII e IX, participar de gerência ou administração de empresa econômica, 

em favor da qual lhe seja possível extrair vantagens no campo do ensino; e exercer comércio ou 

participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 07616/18. Processo nº 19956/17, Rel. Cons. Nilo Sérgio 

de Resende Neto, 7.11.18). 

  

Irregularidade em pagamento de gratificação sem a devida regulamentação legal 

  

O Tribunal Pleno, na sessão de 14/11/18, julgou procedente representação oferecida pelo 

Ministério Público de Contas, considerando irregular legislação municipal de Formosa por: (a) 

regulamentar gratificação de produtividade para determinados cargos por decreto do Poder 

Executivo, atribuindo ao prefeito municipal condição anômala de legislador; e (b) conceder 

gratificação de excedente de produtividade sem normatização por lei em sentido formal. Em 

relação à irregularidade descrita no item (a), o Cons. Daniel Augusto Goulart relatou que a Lei 

Municipal nº 054/01 previa a gratificação de produtividade aos servidores ocupantes dos cargos 

de Fiscal de Tributos e Fiscal de Obras e Posturas, a ser regulamentada por lei específica. 

Explicou que a edição de legislação posterior estendeu o pagamento da verba em questão aos 

Fiscais de Vigilância Sanitária e facultou ao Chefe do Poder Executivo regrá-la por ato infralegal 

(decreto). Concordou com o posicionamento exposto pela unidade técnica, de que, por vocação 

constitucional (art. 37, X), a matéria é de apreciação exclusiva do Poder Legislativo, sendo vedada 

a fixação de remuneração de servidores públicos por espécie normativa distinta de lei em sentido 

estrito. A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) esclareceu que a CR/88 utiliza o termo 

“remuneração” como o montante percebido pelo servidor a título de vencimentos e vantagens 

pecuniárias. Apontou que a abrangência do conceito encampa todas as parcelas recebidas pelo 

servidor e inclui as gratificações, que consubstanciam espécie de vantagem pecuniária, parcela 

acrescida ao vencimento-base em decorrência de situação previamente estabelecida pela lei. 

Diante do exposto, o Relator entendeu que deverá o responsável, no prazo de 120 dias, 

apresentar a legislação que discipline a forma remuneratória das gratificações de produtividade, 

cujos valores devem ser fixados em lei formal, fundadas em critérios objetivos e previamente 

apresentados. Acompanhou o MPC em negar a sugestão da SAP, de que o Chefe do Poder 

Executivo se abstivesse imediatamente de conceder gratificações até a promulgação da referida 

norma, diante da inexistência de indicativo de violação concreta aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade. Alegou que, embora a disciplina seja infralegal, existe a previsão abstrata em lei, 

com limite de seu valor e explicitação dos destinatários, assim como a clara fixação de critérios de 

desempenho nos decretos apresentados. Destacou, ainda, que as gratificações de produtividade 

representam substantiva parte da remuneração dos cargos em tela, e como estas vêm sendo 

realizadas há muitos anos, a suspensão dos pagamentos implicaria em prejuízo aos servidores. 

No que se refere à gratificação de excedente de produtividade (b), ressaltou não ter sido 

encontrada sequer previsão genérica em lei formal do município, tendo sido o referido benefício 

criado por ato normativo infralegal, em afronta ao art. 37, X, da CR/88. Verificou que o pagamento 

é fundamentado exclusivamente nos Decretos nº 2.898/16 e nº 3.611/12 de Formosa. Diante do 
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exposto, determinou ao atual Prefeito que suspenda imediatamente o pagamento do adicional ou 

gratificação de excedente de produtividade. Imputou multa aos responsáveis, com base no art. 47-

A, VIII, da LOTCMGO. Alertou ao Controlador Interno do Poder Executivo ser de sua 

responsabilidade o acompanhamento e a fiscalização das providências determinadas pelo 

Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão 

nº 08181/18. Processo nº 04913/17, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 14.11.18). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 STF – Concurso público e remarcação de teste de aptidão física 

 

“É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época 

de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Com 

base nessa orientação, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 973 da repercussão geral, 

negou provimento a recurso extraordinário em que discutida a possibilidade de remarcação de 

data de aplicação de teste de aptidão física a candidata gestante à época de sua realização. A 

Corte entendeu que o interesse de que a grávida leve a gestação a termo com êxito exorbita os 

limites individuais da genitora, a alcançar outros indivíduos e a própria coletividade. Enquanto a 

saúde pessoal do candidato em concurso público configura motivo exclusivamente individual e 

particular, a maternidade e a família constituem direitos fundamentais do homem social e do 

homem solidário. Por ter o Poder Constituinte estabelecido expressamente a proteção à 

maternidade, à família e ao planejamento familiar, a condição de gestante goza de proteção 

constitucional reforçada. Em razão desse amparo constitucional específico, a gravidez não pode 

causar prejuízo às candidatas, sob pena de ofender os princípios da isonomia e da razoabilidade. 

Além disso, o direito ao planejamento familiar é livre decisão do casal. A liberdade decisória 

tutelada pelo planejamento familiar vincula-se estreitamente à privacidade e à intimidade do 

projeto de vida individual e parental dos envolvidos. Tendo em vista a prolongada duração dos 

concursos públicos e sua tendente escassez, muitas vezes inexiste planejamento familiar capaz 

de conciliar os interesses em jogo. Por tais razões, as escolhas tomadas muitas vezes impõem às 

mulheres o sacrifício de sua carreira, traduzindo-se em direta perpetuação da desigualdade de 

gênero. De todo modo, o direito de concorrer em condições de igualdade ao ingresso no serviço 

público, além de previsto em todas as Constituições brasileiras, foi reconhecido pelo Pacto de São 

José da Costa Rica e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ademais, os princípios 

em jogo devem ser analisados à luz da moderna concepção de administração pública gestora. Ao 

realizar o certame seletivo, o administrador público deve organizar suas ações e decisões de 

modo a otimizar a gestão pública, entendida esta como o exercício responsável do arbítrio 

administrativo na forma de decisões, ações e resultado esperado. O gestor, assim, precisa saber 

avaliar por qual razão o concurso é necessário e quais são os resultados esperados, impondo-se 

a necessidade de planejamento do processo de contratação. No caso em comento, a melhor 

alternativa para o resguardo dos interesses envolvidos corresponde à continuidade do concurso 

público, com a realização de teste físico em data posterior, reservado o número de vagas 

necessário. Se, após o teste de aptidão física remarcado, a candidata lograr aprovação e 

classificação, deve ser empossada. Caso contrário, será empossado o candidato ou candidata 

remanescente na lista de classificação em posição imediatamente subsequente. Vencido o 

ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso ante o reconhecimento da impossibilidade, 
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prevista no edital do certame, de remarcação do teste, na linha do que decidido no RE 630.733”. 

(STF. Plenário, 11.10.18. RE 1.058.333/PR. Rel. Min. Luiz Fux. Informativo STF nº 924). 

 

TCU - É vedado o pagamento à vista por licenças de software ainda não ativadas, 

uma vez que o momento da entrega definitiva nesse tipo de aquisição é o da 

ativação da licença. Normas de direito financeiro afetas à Administração Pública 

(arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964) impõem que a liquidação das despesas seja 

realizada por ocasião da entrega definitiva do bem ou da realização do serviço 

 

“Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar práticas comerciais adotadas por 

grandes fabricantes de tecnologia da informação (TI) na relação com a Administração Pública 

constatou grande risco de que aquisições de licenças de software e de serviços agregados não 

fiquem adstritas às reais necessidades das organizações, gerando gastos com produtos não 

utilizados. Nesse contexto, mereceu destaque o “fato de que a forma de pagamento utilizada na 

aquisição de licenças de software e de serviços agregados expõe o órgão a riscos e pode afetar a 

economicidade da contratação, uma vez que o modelo de pagamento à vista é adotado pela 

maioria dos fabricantes tanto para licenças como para serviços agregados”. Em seu voto, o relator 

considerou não ser possível o pagamento à vista por licenças ainda não ativadas, isso porque 

“normas de direito financeiro afetas à Administração Pública impõem que a liquidação das 

despesas deve ser realizada por ocasião da efetiva entrega do bem ou a realização do serviço. 

Nesse momento, é que o órgão está apto a aferir se o que foi contratado foi disponibilizado, seja 

quantitativamente ou qualitativamente”. No caso de licenças de software, acrescentou o relator, “o 

momento da entrega definitiva é o da ativação da licença”, consequentemente “o pagamento não 

pode ser realizado de forma antecipada, sob pena de infringir frontalmente os dispositivos da 

legislação de licitações e contratos, bem como normas de caráter financeiro (arts. 62 e 63 da Lei 

4.320/1964)”. Tal controle, segundo o relator, “evitaria a nefasta situação encontrada em diversos 

órgãos, em que licenças são adquiridas em elevado número e não utilizadas, a exemplo do que 

está ocorrendo no Grupo Eletrobrás em relação às licenças do software [...]”. Sobre essa 

situação, julgou oportuno reproduzir o seguinte excerto da instrução da unidade técnica: “No caso 

da utilização em ambientes já estabelecidos, as organizações costumam adquirir grande volume 

de licenças em uma mesma contratação para gerar economia de escala, reduzindo, assim, o valor 

unitário da licença [...]. Tal prática é coerente quando há boa estimativa da demanda, caso 

contrário há possibilidade de serem adquiridas licenças que não são utilizadas de imediato, 

resultando em gastos desnecessários [...]. Diante dessa situação, é aconselhável que as 

organizações avaliem com cuidado a relação custo-benefício de adquirir o volume pretendido para 

que a quantidade abrangida seja a necessária para os objetivos da contratação [...]. Já nos casos 

de compras voltadas para a utilização em projetos, a aquisição imediata de alto volume de 

licenças pode ser prejudicial, pois parte dessas licenças tende a ser utilizada apenas após a 

finalização do projeto, muitas vezes sujeito a atrasos, isso se o projeto ainda não fracassar, pois, 

nesse caso, a licença sequer é utilizada. Ademais, o pagamento de serviços agregados referentes 

às licenças não utilizadas em sua totalidade pode configurar irregularidade grave e dano ao 

erário, uma vez que há pagamento por serviços não utilizados”. Em conclusão, o relator divergiu 

da unidade técnica quanto à possibilidade, em situações excepcionais, do pagamento antecipado 

por serviços agregados, sob o argumento de que “não socorre esse raciocínio o fato de que os 

grandes fabricantes de software adotam globalmente a prerrogativa de pagamento antecipado, 

uma vez que, sendo o contrato executado em solo brasileiro, deve-se respeitar a legislação 

pátria”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu, entre outras providências, determinar à 
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Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e ao Conselho Nacional de Justiça que estabeleçam orientação 

normativa junto às organizações federais sob sua supervisão para que “adquiram quantitativo de 

licenças estritamente necessário, vedando-se o pagamento antecipado por licenças de software, 

vinculando o pagamento dos serviços agregados às licenças efetivamente utilizadas, 

principalmente em projetos considerados de alto risco ou de longo prazo, nos quais o quantitativo 

deve ser atrelado à evolução do empreendimento, e devidamente documentado nos estudos 

técnicos preliminares, podendo ser utilizado o Sistema de Registro de Preços, que viabiliza o 

ganho de escala na compra ao mesmo tempo que proporciona a aquisição no momento oportuno 

conforme Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea f, art. 7º, § 4º, art. 15, § 7º, inciso II, Decreto 

7.892/2013, art. 3º, inciso II, art. 5°, incisos I e II, art. 6º, caput, art. 9º, incisos II e III”.” (TCU. 

Plenário, 07.11.18. Acórdão 2569/2018. Rel. Min. Aroldo Cedraz. Informativo de Licitações e 

Contratos n. 358. 
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