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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do 

Tribunal Pleno, contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em 

repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade de pagamento de abono de permanência a servidor portador de 

deficiência com direito a se aposentar 

 
Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Corumbaíba quanto à 

possibilidade de concessão de abono de permanência a servidor portador de deficiência com 

direito de se aposentar pelo regime especial constitucional (inc. I, § 4º, do art. 40, da CR/88), 

aplicando-se subsidiariamente a Lei Complementar nº 142/13. O Relator destacou que a matéria 
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questionada envolve servidores vinculados a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 

Observou que a Lei Federal nº 9.717/98 estabelece regras gerais para a organização e 

funcionamento dos RPPS’s no inciso II, do art. 9º, delegando ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social o estabelecimento dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos na Lei, o 

que resultou na Instrução Normativa SPPS nº 2 de 2014 do MPS. Apontou que, de acordo com a 

IN, para que os vinculados aos RPPS’s possam obter o direito à concessão de aposentadoria com 

requisitos e critérios diferenciados de que trata o §4º, inc. I, do art. 40 da CR/88, devem estar 

amparados por ordem de Mandado de Injunção do STF que determine a aplicação analógica da 

Lei Complementar nº 142 de 2013. Concluiu que não há possibilidade de realizar o pagamento do 

abono de permanência de que trata o §19, do art. 40 da CR/88, salvo decisão judicial expressa 

em contrário, conforme disposto na IN-SPPS nº 02/2014 do MPS, para o servidor portador de 

deficiência com direito de se aposentar pela regra do § 4º, inc. I, do art. 40 da CR/88, mas que 

pretenda continuar em atividade no serviço público A proposta foi aprovada por unanimidade, nos 

seguintes termos: 1) não é possível de realizar o pagamento do abono de permanência 

questionado e 2) é necessária ordem concedida pelo STF, pela via do mandado de injunção, para 

que os servidores portadores de deficiência possam se aposentar com base nos requisitos e 

critérios diferenciados previstos na CR/88. (Acórdão-Consulta nº 00006/19. Processo nº 16178/18, 

Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 10.4.19). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Possíveis irregularidades na conformidade de contratos e na aquisição de 

medicamentos  

 
Em Inspeção Complexa foram avaliadas diversas contratações e seus respectivos procedimentos 

licitatórios ou dispensas, tendo por objeto: a) fornecimento de medicamentos; b) locação de 

veículos; c) construção, implantação e manutenção de site; d) consultoria em contas telefônicas; e 

e) consultoria e auditoria em faturas de contas telefônicas, nos quais foram identificadas 

irregularidades que resultaram na aplicação de multas aos responsáveis. Entre as irregularidades, 

cita-se: 1) desobediência aos princípios da moralidade, legalidade, interesse público, obtenção da 

proposta mais vantajosa, economicidade e probidade; 2) uso indevido da modalidade convite, 

resultando em restrição da competitividade na licitação; 3) valores contratados acima do valor de 

outras contratações; 4) publicação insuficiente da Carta Convite; 5) indícios de fraude na licitação, 

em razão de parentesco e sócios em comum das empresas licitantes; 6) empresas convidadas 

não exerciam o ramo de atividade objeto da licitação; 7) dispensa por emergência sem a devida 

comprovação; 8) contratação sem o devido instrumento contratual; 9) possível fracionamento 

ilegal de despesas; 10) desnecessidade de locação de veículos; e 11) controle ineficaz de entrada 

e saída de medicamentos e materiais hospitalares. O Relator apresentou seu voto concordando 

com a Secretaria de Licitação e Contratos e com o Ministério Público de Contas, sendo aprovado 

por unanimidade. Além das multas aos responsáveis, foram feitas recomendações ao Prefeito e à 
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Secretaria de Saúde do município. (Acórdão nº 02192/19. Processo nº 18562/13, Rel. Cons. 

Valcenôr Braz, 03.04.19) 

 

Denúncia – Nomeação de parentes do Prefeito para exercício em cargos em 

comissão – Prática de nepotismo – Outra irregularidade 

 
 
Em Denúncia com pedido de medida cautelar foram noticiadas supostas irregularidades no 

município de Nazário, em razão da prática de supostas irregularidades, praticadas na suspensão 

das nomeações de servidores aprovados em Concurso Público e na nomeação de parentes do 

Prefeito para exercício de cargos em comissão. O Relator corroborou com o entendimento da 

Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas. Entendeu pela procedência da 

denúncia quanto à prática de nepotismo, por ter o Prefeito nomeado seus filhos para ocuparem 

cargos comissionados, afrontando os princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade, em descumprimento ao preceituado pelo caput, do art. 37, da CR/88, e firmado 

pelo entendimento do STF na Reclamação nº 22286 AgR/SC, que evidencia que a nomeação de 

agente para exercício de cargo na Administração Pública deve levar em conta a capacidade 

técnica.1) Um dos filhos foi nomeado como Chefe de Gabinete, e o outro como Secretário de 

Finanças, configurando, assim, em ambos os casos, a prática de nepotismo, em clara violação ao 

princípio da moralidade e da impessoalidade e da Súmula Vinculante nº 13 do STF, já que as 

nomeações representaram apenas privilégios decorrentes da ligação familiar com a autoridade 

nomeante. O Relator coadunou com as manifestações das Unidades Técnicas, dispensando-se a 

aplicação de multa em razão da correção da irregularidade antes da manifestação conclusiva 

deste Tribunal, demonstrando a boa-fé e o exercício de autotutela por parte da Administração 

Pública. 2) Sobre a suspensão de nomeação de servidores aprovados em concurso público, 

houve perda do objeto denunciado, em razão do regresso destes ao trabalho com a revogação do 

Decreto que havia ordenado a mencionada suspensão. O voto foi aprovado por unanimidade, 

para: (a) revogar a medida cautelar concedida por Acórdão, para fins de cessar os seus efeitos, 

haja vista o cumprimento da determinação com a sua revogação do Decreto Municipal nº 52/17 

pelo Decreto nº 104/17 e com o retorno dos servidores afastados aos respectivos postos de 

trabalho e reinclusão na folha de pagamento; (b) no mérito, julgar procedente a denúncia quanto à 

prática de nepotismo na nomeação irregular dos filhos do Prefeito, dispensando-se a aplicação de 

multa, em face da correção da irregularidade antes da manifestação conclusiva deste Tribunal. 

(Acórdão nº 02927/19. Processo nº 01358/17, Rel. Cons. Valcênor Braz, 10.4.19) 

 

Inaplicabilidade de artigos de Lei Municipal que disciplina o pagamento de 

indenização por tempo de serviço 

 
Em Representação do Chefe do Poder Executivo do município de Rio Quente foi questionada a 

constitucionalidade dos artigos 73 e 75 da Lei Municipal nº 610/11, que dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do município, no que se refere ao pagamento de indenização por 

tempo de serviço para demissões voluntárias e aposentadorias. A Relatora apresentou seu voto 
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concordando com a Secretaria de Atos Pessoal (SAP), que destacou as características próprias 

das vantagens indenizatórias e que estas podem ser eventuais, compensatórias, isoladas e 

impessoais e podem ser definidas como recomposição patrimonial e não como acréscimo 

patrimonial. Sustentou que o pagamento de indenizações evita o enriquecimento sem causa do 

Estado, mas se ocorrer sem base justificante, provoca o oposto, o enriquecimento sem causa do 

agente público. A Secretaria defendeu que a indenização pela Lei Municipal em questão não 

guarda pertinência com os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e 

proporcionalidade, uma vez que não atende a nenhuma necessidade da Administração Pública, 

sendo desproporcional em seu sentido estrito por criar ônus financeiro excessivo e inadmissível. A 

Relatora entendeu que a conduta do Prefeito não está diretamente relacionada ao resultado ilícito 

porque em consonância com o princípio da legalidade ele deu cumprimento a uma lei 

preexistente. Observou-se, que, mesmo que tenha sido configurada a irregularidade, não há 

penalização do responsável pela boa-fé do Gestor Municipal. Concluiu que a Representação é 

procedente no que tange à análise dos artigos 73 a 75 da Lei Municipal nº 610/11, para considerá-

los inaplicáveis porque violam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

indisponibilidade do interesse público, e que o pagamento de indenizações posteriores, 

fundamentadas nos citados dispositivos, acarretará a imputação de multa e débito aos 

responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade. O Pleno determinou que abstivesse ao 

Prefeito de efetuar novos pagamentos de indenizações com base nos artigos mencionados, sob 

pena de incorrer em imputação de débito. (Acórdão nº 02505/19. Processo nº 17424/17, Rel. 

Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 10.4.19) 

 

Ilegalidade na contratação de servidores comissionados para atividades ordinárias  

 
Em Representação do Ministério Público de Contas, foi relatada a ocorrência de supostas 

irregularidades nas Leis nº 1.664/92 e nº 1.618/92, formuladas pelo Município de Santa Helena de 

Goiás. Em voto apresentado pelo Relator, Cons. Valcenôr Braz, foi verificado que o número de 

cargos de assessor totaliza 396 vagas, sendo que os em comissão chegam a 529, indicando, 

assim, um alto quantitativo de cargos que se destinam à direção, chefia e assessoramento que, 

em sua maioria, são cargos ocupados por servidores dos quais não foi exigido ensino superior, 

para desempenhar atividades consideradas complexas. Observou-se que a maioria, de 

assessores tem remuneração de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), valor do 

salário mínimo, sendo possível concluir que os cargos comissionados não estão sendo destinados 

à direção, chefia e assessoramento, mas ao exercício de atividades burocráticas e ordinárias, em 

burla à regra do concurso público e em descumprimento ao preceituado pelos incisos II e V, do 

art. 37 da CR/88. O Relator apresentou seu voto concordando com a Secretaria de Atos de 

Pessoal (SAP) e com o Ministério Público de Contas (MPC) no sentido de: 1) conhecer a 

representação; 2) considerá-la procedente quanto: a) à irregular estipulação de gratificação de 

função por meio de Decreto; b) à ilícita concessão de gratificação de função a servidores 

comissionados, e c) à criação de cargos em comissão para desempenho de atividades ordinárias, 

sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, em violação aos incisos II e V, do art. 37 

da CR/88; 3) aplicar multa ao Prefeito pela prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
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antieconômico, em razão do descumprimento aos incisos II e V, do art. 37 da CR/88, com base 

no inc. VIII, do art. 47-A da LOTCMGO; 4) determinar ao prefeito que promova, em 60 dias a partir 

do trânsito em julgado da decisão, as seguintes providências: a) extinguir, por meio de lei, os 

cargos comissionados destinados ao exercício de atividades ordinárias da Administração e, além 

disso, comprovar a exoneração de todos os servidores comissionados que não exerçam 

atribuições de direção, chefia ou assessoramento; b) apresentar a Lei objeto de conversão do 

Projeto de Lei nº 036/18, devidamente aprovada e publicada; 5) recomendar ao Prefeito que 

retifique o Projeto de Lei nº 036/18 (que altera a Lei Municipal nº 1.664/92) para fazer constar 

“adicional de insalubridade” ao invés de “gratificação de função” aos ocupantes dos cargos de 

Gari, Encarregado de Varrição, Carrinheiro e Motorista de Caminhões coletores de lixo (art. 105) 

e, por consequência, fazer constar a nomenclatura correta nas folhas de pagamento dos 

servidores que a ele fazem jus; 6) determinar à Superintendência de Secretaria que, após o 

trânsito em julgado da decisão, conforme RA nº 90/18 do TCMGO, proceda à autuação de 

processo de fase de cumprimento de Acórdão, para que o Prefeito comprove a adoção das 

providências determinadas nos itens IV e V do Acórdão; 7) alertar ao Prefeito que, findo o prazo 

determinado pelo Tribunal na decisão de mérito, será iniciada de ofício pelo TCMGO a Fase de 

Cumprimento, ocasião em que, não sendo comprovado que as determinações foram cumpridas, 

será penalizado nas formas previstas em lei; 8) alertar a Controladora Interna do município que a 

sua omissão no papel de fiscalizar o cumprimento das medidas a serem adotadas (regularização 

dos cargos comissionados que não possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, em 

desrespeito aos incisos II e V, do art. 37 da CR/88), enseja a sua responsabilização solidária, nos 

termos do §1º, do art. 74 da CR/88 e do art. 59, da Lei 15.958/07 – LOTCMGO. O voto foi 

aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 02494/19. Processo nº 16290/17, Rel. Cons. Valcenôr 

Braz, 10.4.19) 

 

 

Auditoria no Programa “De olho nas Escolas” 

 

Tratam os autos de Auditoria Operacional do “Programa De Olho nas Escolas”, realizada no 

município de Goiânia. Constitui escopo do programa a fiscalização dos gastos com educação, 

com enfoque naqueles referentes ao PAFIE (Programa de Autonomia Financeira das Instituições 

Educacionais), em que se avaliou sua contribuição para a melhoria do funcionamento das 

instituições educacionais com a participação dos conselhos escolares e/ou gestores que as 

representam. O Plenário aprovou, por unanimidade, o relatório formulado pela Comissão Especial 

de Auditoria, e recomendou à Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) que: 

(1) defina metas específicas para o PAFIE, levando-se em conta aquilo que se objetiva atingir com 

o programa a curto, médio e longo prazo; (2) implemente critérios objetivos para acompanhar o 

cumprimento das metas pelas IEs (Instituições Educacionais), bem como para acompanhar os 

resultados do PAFIE e avaliar periodicamente o desempenho do PAFIE por meio de indicadores; 

(3) reformule as normas que tratam do PAFIE, adequando-as de modo que passem a constar: 

(3.a) de forma clara, os objetivos, metas, diretrizes e finalidades do programa de descentralização 

de verbas municipais; (3.b) a necessidade de se fazer o registro em ata das deliberações dos 

conselhos quanto à utilização dos recursos do PAFIE; (3.c) a possibilidade de alteração dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/09/RA-00090-18-proc-23471-12-DISP%C3%95E-SOBRE-A-INSTAURA%C3%87%C3%83O-E-INSTRU%C3%87%C3%83O-DA-FASE-DE-CUMPRIMENTO-DE-DECIS%C3%95ES-PROFERIDAS-PELO-TCMGO.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16290/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16290/2017


 

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

planos de aplicação e os requisitos para tanto; e (3.d) as formas e os meios que devem ser 

adotados pelos membros do conselho/diretores para divulgar as prestações de contas dos 

recursos provenientes do PAFIE; (4) adeque a sistemática de gerenciamento do PAFIE, de modo 

que: (4.a) estabeleçam as diretrizes de aplicação dos recursos do PAFIE (incluindo orientações 

sobre as despesas obrigatórias previstas em legislação específica), mas deixando a cargo de 

cada CEG, em conjunto com o diretor da IE, a elaboração de planos de aplicação que priorizem 

as reais necessidades da instituição; (4.b) condicione a liberação dos recursos financeiros às UEx 

à deliberação e aprovação do plano de aplicação de recursos pelos CEGs, tal como previsto no 

§3º do art. 1º da Lei Municipal n° 8.183/03; (4.c) divulgue antecipadamente, aos CEGs e aos 

diretores o valor total previsto do PAFIE para cada IE no exercício, bem como o cronograma dos 

repasses trimestrais; (4.d) alinhe o valor limite previsto para compras e serviços de mesma 

natureza de acordo com os novos valores da Lei nº 8.666/93, bem como que os CEGS e diretores 

sejam oficiados sobre essa atualização; (5) adeque o Manual de Utilização do PAFIE, para que 

possa ser um meio de orientação completo e atualizado para os usuários, fazendo também 

constar nele de forma detalhada, mas com linguagem acessível, as informações relacionadas no 

item 3 e 4 acima, além de outras importantes para a adequada atuação dos membros dos 

conselhos e diretores das IE; (6) oferte ações de formação continuada aos membros dos CEGs, 

com a periodicidade necessária (dada a rotatividade dos membros), observando a Política de 

Formação Continuada em Rede e o pilar "formação continuada" da descentralização de recursos 

financeiros do PAFIE; (7) implante canais (internet, intranet, encaminhamento de ofícios 

circulares, etc) para: (7.a) disseminar os objetivos, metas, finalidades e diretrizes do PAFIE 

adequadamente aos membros dos CEGs; (7.b) divulgar de forma mais assertiva o programa 

Escola Viva, de maneira que os membros dos CEGs e diretores das IEs tenham esclarecimentos 

quanto à sua finalidade e possam também planejar as ações que serão realizadas com esses 

recursos (inclusive de acordo com as principais necessidades detectadas nesta auditoria e em 

levantamentos posteriores da SME; e (7.c) receber sugestões, elogios, críticas ou denúncias por 

parte da comunidade escolar, no aspecto do emprego dos recursos do PAFIE; (8) realize e/ou 

oriente as IEs a realizar ações orientativas destinadas à comunidade escolar expondo a 

importância de sua participação no acompanhamento da utilização e das prestações de contas 

dos recursos do PAFIE, visando fortalecer o controle social; (9) realize levantamentos periódicos 

nas IEs das principais necessidades relacionadas à climatização e de adaptação das cozinhas e 

depósitos de alimentos; e, com base nesse levantamento: (9.a) planeje os serviços de 

manutenção preventiva/corretiva (relacionados aos aspectos mencionados acima) que devem ser 

realizados em cada exercício financeiro; (9.b) estabeleça o cronograma de reformas das IEs que 

apresentarem demandas para esse tipo de serviço; e (9.c) oriente os conselhos 

escolares/gestores a direcionarem os recursos do PAFIE para atender às principais necessidades 

de adaptação levantadas; (10) busque mapear as demandas de equipamentos e materiais das IEs 

que não têm sido atendidas com os recursos repassados por meio do PAFIE; e, com base nesse 

mapeamento: (10.a) busque prover essas instituições com os materiais/equipamentos 

pedagógicos e didáticos; (10.b) busque prover as instituições com os materiais/equipamentos 

necessários às atividades de manipulação de alimentos e limpeza; e (10.c) oriente os conselhos 

escolares/gestores a direcionarem os recursos do PAFIE para atender às demandas prioritárias 

identificadas; e (11) promova gestão junto: (11.a) à Câmara Municipal e à Prefeitura para 

https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/2003/818/8183/lei-ordinaria-n-8183-2003-dispoe-sobre-a-criacao-do-programa-de-autonomia-financeira-das-instituicoes-educacionais-pafie-o-repasse-de-recursos-financeiros-as-instituicoes-educacionais-publicas-municipais-e-adota-outras-providencias
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aprovar/sancionar o Projeto de Lei nº 499/17, que dispõe sobre a vigilância eletrônica em 

instituições educacionais públicas e privadas; (11.b) aos órgãos municipais responsáveis para 

adequar a segurança das áreas externas e internas das instituições educacionais; (11.c) à 

SEMAD, no sentido de elaborarem um plano de ação visando à retirada dos bens inservíveis das 

IEs; e (11.d) aos órgãos competentes, no sentido de adequar o plano de cargos e salários dos 

profissionais da educação do município, para que este passe a contemplar como adicional de 

qualificação também as especializações na área de gestão; bem como adequar sua política 

educacional no que se refere ao processo de seleção dos diretores, para que passe a contemplar 

critérios técnicos, além da escolha por meio de eleição. O Plenário determinou, ainda, a 

apresentação pela SME, no prazo de 30 dias, de Plano de Ação especificando as ações e 

medidas que serão adotadas para atender às recomendações emitidas pelo Tribunal, com os 

respectivos responsáveis e prazos previstos para implementação de cada uma delas, para 

posterior monitoramento. Decidiu, ainda, pela instauração de processo de monitoramento das 

ações, em processo apensado. (Acórdão nº 02939/19. Processo nº 05446/18, Rel. Cons. Maria 

Teresa Garrido Santos, 24.4.19). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

Organização de tribunal de contas e Constituição estadual 

 

Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta para declarar a 

inconstitucionalidade formal e material dos arts. 53, §§ 6º e 7º, e 55, §1º, da Constituição do 

Estado do Rio Grande do Norte, por ofensa aos arts. 73, 75 e 96, II, da Constituição Federal (CF). 

Decidiu que se estende aos tribunais de contas, como corolário das prerrogativas de 

independência e autonomia asseguradas às cortes de contas pela lei fundamental, a reserva de 

iniciativa para deflagrar o processo legislativo cujo objeto seja alterar a sua organização ou o seu 

funcionamento. A promulgação de emenda à Constituição estadual não constitui meio apto para 

contornar a cláusula de iniciativa reservada, que se impõe, seja diante do texto original, seja 

diante do resultante de emenda. A inobservância da regra constitucional de iniciativa legislativa 

reservada acarreta a inconstitucionalidade formal das normas resultantes. Por fim, também foi 

declarada a inconstitucionalidade material da expressão “e com o reconhecimento da boa-fé, a 

liquidação tempestiva do débito ou multa atualizado monetariamente sanará o processo, se não 

houver sido observada outra irregularidade na apreciação das contas”, contida no art. 53, § 3º, da 

Carta estadual, por afronta ao art. 75 da CF, uma vez que diverge do modelo federal de controle 

externo de contas.” (STF. Pleno, 11.4.19. ADI 5323/RN. Rel. Min. Rosa Weber. Informativo de 

Jurisprudência nº 937)  

 

Cumulação de cargos e profissionais da área de saúde 
 

A Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário no qual se 

discutia a viabilidade de cumulação de cargos de profissional da saúde quando a jornada de 

trabalho ultrapassar 60 horas semanais. O colegiado reafirmou a jurisprudência consolidada da 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05446/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05446/2018
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm
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Corte no sentido da possibilidade da cumulação se comprovado o cumprimento de ambas as 

jornadas. Ou seja, quando houver compatibilidade de horários, a existência de norma 

infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao 

reconhecimento da cumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal (CF).” 

(STF. Primeira Turma, 9.4.19. RE 1176440/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Informativo de 

Jurisprudência nº 937) 

 

A vedação à participação de cooperativas em licitação não deve levar em conta a 
natureza do serviço a ser contratado, sob pena de violação do art. 10 da Lei 

12.690/2012, o qual admite a prestação, pelas cooperativas, de qualquer gênero de 
serviço, operação ou atividade, desde que prevista em seu objeto social. 

 
Ao apreciar representação que apontava possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado 

pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, cujo objeto era o “registro de preços para 

eventual contratação de serviços especializados de suporte e administração da infraestrutura de 

dados, administração de dados e banco de dados e operação em segurança da informação”, a 

Primeira Câmara do TCU, por meio do Acórdão 2.260/2017, aplicou multa a servidores da 

entidade em razão de, entre outras falhas, haverem permitido a participação de cooperativas no 

certame, em “ofensa ao Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do 

Trabalho e a União, à Súmula TCU 281, e à Instrução Normativa 2/2008 SLTI/MPOG”. Quando da 

análise dos pedidos de reexame interpostos pelos apenados, o relator assinalou, preliminarmente, 

que em nenhum dos normativos mencionados havia clareza de que os serviços previstos na 

licitação não poderiam ser contratados com cooperativas, dando ênfase ao fato de que o termo de 

conciliação judicial entre a União e o MPT havia sido homologado, em 2003, em decorrência da 

constatação de que algumas cooperativas só haviam sido criadas para burlar a legislação 

trabalhista. De acordo com o relator, com a edição das Leis 12.349/2010 e 12.690/2012, teria sido 

inaugurado um novo regramento jurídico acerca das cooperativas, motivo a demandar uma 

revisão da Súmula TCU 281, segundo a qual “É vedada a participação de cooperativas em 

licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no 

mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, 

bem como de pessoalidade e habitualidade”. Nesse sentido, frisou que a inserção da expressão 

“inclusive nos casos de sociedades cooperativas” no art. 3º, § 1º, da Lei 8.666/1993, por 

intermédio da Lei 12.349/2010, teve por objetivo “modificar o que ocorria anteriormente, quando a 

regra era a não admissão de sociedades cooperativas na disputa dos certames. A Lei 

12.349/2010 inverteu essa lógica para que a exclusão de cooperativas de certames passasse a 

ser exceção, ou melhor, passasse a não existir”. Ao se reportar ao art. 10, § 2º, da Lei 

12.690/2012, segundo o qual “A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar 

de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e 

atividades previstas em seu objeto social”, o relator enfatizou que a norma veda o impedimento de 

cooperativas participarem de licitação pública, da mesma forma que o seu art. 5º impede 

“explicitamente a utilização de cooperativa como intermediadora de mão de obra subordinada”. 

Por conseguinte, “a preocupação que deve exercer o ente público federal não é com a natureza 

do serviço a ser contratado, mas com a inidoneidade da cooperativa. O órgão ou entidade pública 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1176440&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm
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deverá certificar-se quanto à regularidade de tais sociedades e à relação mantida com seus 

cooperados, além de exigir a prestação do serviço de forma coordenada, nos termos do art. 7º, § 

6º, da referida norma”. Assim, acolhendo o voto do relator, o colegiado decidiu dar provimento 

parcial aos recursos, anular o item 9.2.1 do acórdão recorrido, que considerava irregular a 

participação de cooperativas no referido pregão, e, em função disso, diminuir o valor da multa 

aplicada aos recorrentes, além de determinar o envio da deliberação proferida à Comissão de 

Jurisprudência “para que avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar o entendimento 

proferido na Súmula TCU 281”. (TCU. Primeira Câmara, Acórdão 2463/19. Rel. Min. Bruno 

Dantas. Informativo de Licitações e Contratos nº 367).  

 

Os sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os preços 
de mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência 

em relação à utilização de cotações efetuadas diretamente com empresas que 
atuam no mercado. 

 

Auditoria realizada em obras de seccionamento de linha de transmissão na subestação 

Extremoz II, localizada no Rio Grande do Norte, sob responsabilidade da Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), examinou o processo de contratação de empresa 

para construção e elaboração do projeto, por meio da Concorrência CN-80.2017.0850. 

Entre as constatações da equipe de auditoria, foram apontadas “deficiências na 

elaboração do orçamento estimado da contratação, especificamente sobre a utilização de 

preços de insumos baseados em cotação de único fornecedor para alguns itens do 

orçamento estimado (mastro treliçado, ‘toyotão’ e puxador de cabos), inclusive em 

inobservância de insumo equivalente ao Sinapi e acima do preço previsto no referencial 

oficial (cimento), ou sem a comprovação da origem dos preços (EPI e cavalo mecânico), 

somada à ausência da documentação comprobatória dos levantamentos e estudos que 

fundamentaram o orçamento estimado”. Propiciada a oitiva da contratante, esta justificou, 

em síntese, que entendeu ser mais apropriado usar como referência os custos de 

insumos obtidos por intermédio de cotação de preços na região em vez do sistema oficial, 

o Sinapi. Ao se manifestar sobre o ponto, o relator asseverou que o entendimento da 

Chesf contrariava a jurisprudência do TCU, que seria pacífica “ao assentar que os 

sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os preços de 

mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação 

ao uso de cotações efetuadas diretamente às empresas que atuam no mercado”. 

Reproduzindo excertos de julgados que alicerçavam o seu posicionamento (Acórdãos 

1.923/2016 e 1.000/2017, ambos do Plenário) e destacando que o Sinapi se tornou 

referência oficial de preços desde a LDO de 2003, o relator arrematou: “o Sinapi deve ser 

considerado referência de preços, e, por conseguinte, deve ter primazia em relação às 

cotações efetuadas diretamente ao mercado”. Não obstante concluir que a estatal não 

conseguiu justificar as falhas na elaboração do orçamento estimado da licitação, o relator 

reconheceu a presença de atenuantes que deveriam ser consideradas e sopesadas no 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%252a/NUMACORDAO%253A2463%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%3Dfalse
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1923%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1923%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1000%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
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julgamento do processo. Nesse sentido, observou que a proposta da empresa vencedora 

da licitação ficou abaixo dos valores licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo 

modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de 

subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e 

habitualidade”. Nesse sentido, frisou que a inserção da expressão “inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas” no art. 3º, § 1º, da Lei 8.666/1993, por intermédio da Lei 

12.349/2010, teve por objetivo “modificar o que ocorria anteriormente, quando a regra era a 

não admissão de sociedades cooperativas na disputa dos certames. A Lei 12.349/2010 

inverteu essa lógica para que a exclusão de cooperativas de certames passasse a ser 

exceção, ou melhor, passasse a não existir”. Ao se reportar ao art. 10, § 2º, da Lei 

12.690/2012, segundo o qual “A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de 

participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos 

serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social”, o relator enfatizou que a 

norma veda o impedimento de cooperativas participarem de licitação pública, da mesma 

forma que o seu art. 5º impede “explicitamente a utilização de cooperativa como 

intermediadora de mão de obra subordinada”. Por conseguinte, “a preocupação que deve 

exercer o ente público federal não é com a natureza do serviço a ser contratado, mas com 

a inidoneidade da cooperativa. O órgão ou entidade pública deverá certificar-se quanto à 

regularidade de tais sociedades e à relação mantida com seus cooperados, além de exigir 

a prestação do serviço de forma coordenada, nos termos do art. 7º, § 6º, da referida 

norma”. Assim, acolhendo o voto do relator, o colegiado decidiu dar provimento parcial 

aos recursos, anular o item 9.2.1 do acórdão recorrido, que considerava irregular a 

participação de cooperativas no referido pregão, e, em função disso, diminuir o valor da 

multa aplicada aos recorrentes, além de determinar o envio da deliberação proferida à 

Comissão de Jurisprudência “para que avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar 

o entendimento proferido na Súmula TCU 281”. (TCU. Primeira Câmara, Acórdão 2463/19. Rel. 

Min. Bruno Dantas. Informativo de Licitações e Contratos nº 367). 
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