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Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e publicadas nos 
boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima selecionado. Tal material não 
constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos 
respectivos Tribunais.  
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173, § 1º, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016. 
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parecer prévio à Câmara Municipal competente exclusivamente para os fins do artigo 
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3 DIREITO FINANCEIRO 
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Municipal. Desnecessidade de submeter a matéria ao Legislativo no momento da decisão. 

Irregularidade resultará obrigatoriamente na emissão de Parecer Prévio quando a 
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3.3     Covid-19 e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

4 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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fiscal. Jurisprudência dominante do Tribunal determinando o registro de aposentadorias 

em caso análogos, em atenção aos princípios da confiança, segurança jurídica e da boa-fé. 
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Ato administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade. 



 
4.11. Aposentadoria. Pensão. Transferência para reserva remunerada. Reforma. Não 

saneamento do ato. Recusa de registro sem aplicação de sanção. Desídia do gestor. 

Aplicação de multa.   
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4.14.  Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria.  
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Estado-membro. Município.  

4.16. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de 

tempo de serviço.  

4.17. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário.  

 

5    DIREITO PROCESSUAL   

5.1      Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão Multa. Dosimetria. Critério. 

5.2       Direito Processual. Princípios da independência das instâncias. Decisão judicial. Sentença 

penal absolutória. 

5.3      Direito Processual. Citação. Validade. Citação por edital. Endereço. Base de Dados.  
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verdade material.  

5.7   No âmbito dos processos de fiscalização que tramitam no TCMRJ, aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos ao julgamento de contas e às providencias a ele relacionadas. 

Quanto aos fatos posteriores à edição a Emenda nº 57/2014 à CERJ, inicia-se a contagem 

a partir do término do exercício seguinte ao da efetiva prestação de contas ou àquele em 

que as contas deveriam ter sido prestadas. Quanto aos fatos anteriores à referida Emenda, 

o termo inicial será a data de 01.01.2017.  

5.8       Denúncia que tem por objeto cobrança de dívida inadimplida. Incompetência do Tribunal 

de Contas, que não se confunde com o órgão jurisdicional. Extinção e arquivamento do 

feito.  

5.9    Prestação de Contas. Ausência de documentos. Contas iliquidáveis. Análise de despesa 

com mais de cinco anos da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 

464/2012.Prescrição de acordo com o art. 111 da Lei Complementar nº 464/2012. 

Arquivamento dos autos.  

5.10 Apreciação de Contas de Gestão. Balancetes e Irregularidades formais. Óbito do 

responsável. Integração ao processo da representante do espólio muitos anos após a 

realização das despesas fiscalizadas. Inviabilidade do exercício do contraditório e ampla 

defesa. Iliquidez meritória quanto às irregularidades de cunho material. Arquivamento dos 

autos.  



 
5.11    Apuração de responsabilidade. Atraso no envio dos relatórios da LRF. Análise da gestão 

fiscal. Desnecessidade de envio de parecer. Reconhecimento da prescrição parcial. 

Afastamento da prescrição intercorrente. Incidência da Súmula 29-TC. Aplicação de 

multa pelo TCE autorizada pela Constituição Federal.  

5.12   Revelia. Efeitos nesta Corte de Contas. Código de Processo Civil. Princípio da Verdade 

Material.  

5.13  Tomada de Contas. Trancamento das Contas. Arquivamento sem julgamento do mérito. 

Diferenciação.  

5.14 Recurso de Revisão. Ação rescisória. Requisito para o cabimento.  

5.15. Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Advogado. Identificação. OAB. Vício 

insanável.  

5.16   Direito Processual. Prova (Direito). Prova emprestada. Inquérito policial.  

5.17   Precatório. Direito de Preferência (art. 100, § 2º, da CF/1988). Reconhecimento, mais de 

uma vez, em um mesmo precatório. Impossibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. DIREITO ADMINISTRATIVO  

 
1.1. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
1.1.1. Contrato Administrativo. Fiscalização. Terceirização. Contratante. Acompanhamento. 

Obrigação. A contratação de empresa para auxiliar a Administração na fiscalização de contratos 

(art. 67 da Lei 8.666/1993) não retira desta a obrigação do acompanhamento, porquanto a função 

do terceiro contratado é de assistência, não de substituição. Acórdão nº 875/2020 – Plenário, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.2. Convênio. Execução financeira. Nexo de Causalidade. Empresa ficta. A contratação de 
empresa de fachada por entidade convenente rompe o nexo de causalidade entre os recursos federais 
repassados e o objeto executado, pela impossibilidade fática de a obra ter sido executada por empresa 
inexistente de fato. Acórdão nº 3564/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3. Licitação. Proposta. Desclassificação. Planilha orçamentária. Proposta de preço. 
Divergência. Lucro. Divergências entre as planilhas de composição de custos e formação de preços 
da licitante e as da Administração, inclusive relativas a cotação de lucro zero ou negativo, não são, 
em princípio, motivo de desclassificação, devendo para tanto haver o exame da exequibilidade da 
proposta, uma vez que as planilhas possuem caráter subsidiário e instrumental. Acórdão nº 
906/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.4. Licitação. Proposta. Pequena empresa. Terceirização. Cessão de mão de obra. Simples 

nacional. A condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de 
empresa em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que comprovada 
a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na proposta de preços. Caso 
declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do referido regime. Acórdão nº 
4023/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.5. Convênio. Conselho de fiscalização profissional. Formalização. Requisito. Regulamento. 
Não há impedimento para a celebração de convênios pelos conselhos de fiscalização profissional, 
desde que amparados e disciplinados em normativos próprios, os quais devem obedecer aos 
princípios que regem a Administração Pública, utilizando os parâmetros definidos pelo Decreto 
6.170/2007 e respectiva regulamentação. Acórdão nº 990/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

1.1.6. Condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de empresa 
em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que comprovada 
a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na proposta de preço. 
Caso declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do referido regime. 
Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou possíveis irregularidades no 
Pregão Eletrônico 15/7070, de 2019, promovido pela Caixa Econômica Federal com vistas à 
“contratação dos serviços de transporte de pessoas e de pequenos volumes ou documentos, para o período de doze meses, 
no âmbito das respectivas unidades localizadas no Ceará e no Rio Grande do Norte”. A representante alegou, 
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em síntese, que, diante da necessidade de cessão de mão de obra para a execução dos serviços 
inerentes ao pregão, a empresa vencedora do certame não poderia ter utilizado na sua proposta de 
preços os benefícios do regime tributário diferenciado do Simples Nacional, bem como deveria ter 
apresentado documento comprobatório de sua exclusão desse regime quando da análise de sua 
habilitação, conforme disposto no edital. Em seu voto, o relator reconheceu a irregularidade na 
contratação, enfatizando que a situação analisada ofenderia a vedação fixada pelo art. 17, inciso XII, 
da LC 123/2006, uma vez que a prestação dos serviços se daria por meio da cessão ou locação de 
motoristas disponibilizados pela empresa contratada. Para respaldar seu posicionamento, o relator 
assinalou que a jurisprudência do TCU “estaria firmada no sentido de a licitante não poder usufruir dos 
benefícios tributários desse regime na respectiva proposta de preços, nem durante a execução contratual, além de estar 
obrigada a solicitar a sua exclusão do aludido regime diante da subsequente declaração como vencedora do certame, 
quando a empresa optante pelo Simples Nacional incorrer nas vedações fixadas pelo art. 17 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, (v.g.: Acórdãos 1.113/2018, 341/2012 e 1.627/2011, do Plenário)”. No caso concreto, 
reforçou o relator, “como optante do Simples Nacional, a empresa não somente teria utilizado os benefícios 
tributários desse regime em sua proposta de preços, mas também teria deixado de promover a subsequente exclusão 
desse regime, após ter sido declarada vencedora no certame, podendo essa falha ser verificada a partir do seu registro no 
portal da Receita Federal como atual ‘optante do Simples Nacional’ (consulta em: 3/4/2020)”. Assim, concluiu 
que houve restrição à competitividade no certame licitatório, em ofensa ao princípio constitucional 
da isonomia, pelo fato de a empresa vencedora ter indevidamente usufruído desses benefícios em 
detrimento das demais concorrentes. Nos termos da proposta do relator, o colegiado decidiu 
considerar a representação parcialmente procedente e determinar à Caixa que “abstenha-se de promover 
a discricionária prorrogação do subsequente contrato público derivado do Pregão Eletrônico n.º 15/7070, de 2019, e 
firmado com a empresa, diante das irregularidades detectadas no presente feito, devendo apresentar ao TCU, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva conclusão 
superveniente do novo certame em substituição ao indigitado PE n.º 15/7070, de 2019, dentro do prazo máximo de 
30 (trinta) dias para o encerramento do aludido contrato público, em face da presente ofensa à vedação fixada pelo 
art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e aos princípios da isonomia e da máxima competitividade no 
certame”, devendo ainda a entidade promover “eventual abertura do devido processo administrativo para a 
aplicação da correspondente penalidade em face da infração cometida pela empresa em ofensa à vedação fixada pelo 
art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 15/7070, de 2019”. 
Acórdão nº 4023/2020, Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 389, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm.  
 

1.1.7. No âmbito das empresas estatais, a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante 
comprove possuir inscrição ou visto no conselho regional profissional da unidade federativa 
em que será executado o objeto afronta o disposto nos arts. 37 inciso XXI, e 173, § 1º, inciso 
III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades em licitação realizada pelo Banco do Brasil (sociedade de economia 
mista), cujo objeto era o registro de preços visando à contratação de serviços de engenharia para 
adequações de conservação predial em imóveis de interesse do Banco localizados no Estado de 
Minas Gerais. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência, como critério de 
habilitação, de comprovação de inscrição ou visto de execução de obras/serviços junto ao Crea da 
unidade da federação onde os serviços seriam prestados. Ao apreciar a matéria, o Plenário do TCU, 
por intermédio do Acórdão 1.020/2019, decidiu dar ciência ao Banco que “a exigência, para fins de 
habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade 
Federativa em que será executado o objeto, identificada na Licitação eletrônica 2019/00060, realizada pelo Cesup 
Compras e Contratações - São Paulo (SP), afronta o disposto na jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas da 
União (Acórdão 2.239/2012-TCU-Plenário, Acórdão 348/1999-TCU-Plenário)”. Inconformado, o Banco 
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interpôs pedido de reexame, aduzindo, entre outros argumentos, que: I) “não cabe a aplicação subsidiária 
da Lei 8.666/1993 à Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias”; II) “um dos objetivos precípuos dessa legislação é justamente 
dar uma maior elasticidade na condução das contratações”; III) “a exigência não só se mostra razoável (como garantia 
à administração de que os licitantes estão aptos a executar aquele serviço naquela determinada localidade) como também 
legal, posto que condizente com as normas específicas de regência (no caso, a Lei 5.194/66 e as normas do Confea)”. 
Em seu voto, o relator destacou que o art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016 assim dispõe acerca dos 
requisitos de qualificação técnica nas licitações promovidas pelas empresas estatais: “Art. 58. A 
habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: (...) II - qualificação técnica, restrita a 
parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no 
instrumento convocatório”. Para o relator, esse dispositivo deve ser interpretado conjuntamente com o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, segundo o qual o processo licitatório “somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
Depreende-se, portanto, que “os requisitos de habilitação em licitações públicas devem se ater ao mínimo 
indispensável para garantir que os licitantes detenham condições de adequadamente cumprir o objeto da futura 
contratação Exigências que ultrapassem essas condições restringem indevidamente a competitividade do certame e podem 
afetar a busca da proposta mais vantajosa para a administração pública, com a consequente violação do princípio da 
economicidade”. O relator ressaltou que, “no bojo da Lei 8.666/1993 (arts. 27 a 31), há uma descrição mais 
pormenorizada dos documentos que podem ser exigidos na fase de habilitação. Já no bojo da Lei 13.303/2016, o 
legislador optou por não especificar os documentos exigíveis, permitindo que as empresas fizessem a adaptação necessária 
de acordo com as peculiaridades de suas atuações no mercado”. Ponderou ainda que, não obstante essa maior 
liberdade na escolha dos requisitos de habilitação, há algumas exigências que derivam do 
ordenamento jurídico e são aplicáveis também às contratações no setor privado, entre elas a 
exigência de registro no conselho regional de engenharia, devendo ser atendidos, para tanto, os 
requisitos estabelecidos no art. 12 da Resolução Confea 1.121/2019. Concedido o registro, “supõe-se 
que a sociedade empresária está apta a atuar de acordo com os normativos do sistema Confea/Crea e, portanto, sob 
essa ótica, estaria capacitada a participar de licitações públicas”. Já o visto ou registro subsequente, exigidos 
para que a sociedade empresária execute atividade na circunscrição de outro Crea, “nada acrescentam 
acerca da capacidade técnica da empresa”. E arrematou: “se não é imprescindível para a avaliação da capacidade 
técnica da empresa, de acordo com as normas antes expostas, não é cabível a exigência na fase de habilitação”. Nos 
termos da proposta do relator, o Plenário decidiu dar provimento parcial ao pedido de reexame, 
alterando o teor da ciência dada ao Banco no acórdão recorrido, que passou a ter a seguinte redação: 
“a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional 
Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, identificada na Licitação eletrônica 2019/00060, 
realizada pelo Cesup Compras e Contratações - São Paulo (SP), afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, 
§ 1º, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016”. Acórdão 739/2020, Informativo 
de Jurisprudência de Licitação e Contratos TCU nº 388, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.   
 

1.1.8. Deve ser observado o prazo limite de 180 dias, contados do evento danoso, para a execução 
de serviços emergenciais com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Em análise de 
Relatório de Inspeção Ordinária realizado pelo Corpo Instrutivo desta Corte de Contas, concluiu-se 
que contratos celebrados com dispensa de licitação, em razão de suposta situação emergencial, 
tiveram vigência superior ao limite legal de 180 dias. Diante disso, a unidade técnica opinou pela 
emissão de determinação à Jurisdicionada para que elaborasse um Plano de Ação formal, 
estabelecendo datas e responsáveis para revisão dos procedimentos de contratação emergencial. O 
Relator, Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, ressaltou que “na aferição da legitimidade e legalidade 
da contratação emergencial com base no art. 24, IV, pressupõe-se uma situação adversa, calamitosa, 
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decorrente de fato imprevisível e incerto, que exija contratação imediata, por período não superior 
a 180 dias, com intuito de sanar a situação emergencial, eliminando os riscos de dano, à população 
e/ou ao erário. A contratação emergencial não se justifica, tampouco deve decorrer de inércia, de 
falta de planejamento, de desídia administrativa ou omissão do agente público do dever de agir, 
quando conhece previamente a essencialidade e necessidade dos serviços a serem contratados”. 
Dessa forma, esclareceu que “não há mandamento específico que determine quando deve ser a data 
de celebração do contrato emergencial, desde que o término dos serviços ocorra dentro do limite de 
180 dias contados da ocorrência do fato causador da emergência ou calamidade”. Assim, o Relator, 
buscando um alcance mais amplo que a sugestão da Especializada, julgou oportuno determinar que 
“seja dada ciência a todos os órgãos da Administração Municipal para que todas as Jurisdicionadas 
atendam, nos casos de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, ao prazo 
limite de 180 dias, contado do evento danoso, para a execução dos serviços emergenciais, conforme 
a literalidade do dispositivo, visando a impedir que os gestores desta municipalidade sejam 
responsabilizados”. O voto foi acompanhado de forma integral pelo Plenário, que decidiu por 
Tomada de Contas Especial com Determinação. Processo nº 40/5297/2015, Boletim 
Jurisprudencial TCMRJ nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=95 
 

1.1.9. A licitude no parcelamento do objeto da licitação deve ser avaliada sempre no caso concreto, 
analisando-se a viabilidade técnica e econômica da fragmentação. Em sede de representação, 
alegou-se, entre outras supostas irregularidades, violação à obrigatoriedade de divisão da licitação 
disposta no art. 23, §1º, da Lei nº 8.666, e no enunciado de Súmula nº 247 do TCU, tendo em vista 
que o objeto licitado se destinava a atender onze Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Ao 
analisar o ponto, o corpo técnico, acompanhado pela Procuradoria Especial, entendeu não haver 
restrição de competição no caso concreto, além de não parecer viável a divisão de itens sugerida pela 
representante, “uma vez que a SME teria que gerir 22 Atas de Registro de Preços referentes ao 
mesmo objeto, com a possibilidade de se ter dezenas de empresas diferentes vencedoras, inclusive 
com diferentes preços, podendo ainda ocorrer perda da economia de escala”. O relator, Conselheiro 
Nestor Rocha, alinhou-se ao raciocínio exposto e, colacionando jurisprudência do TCU no mesmo 
sentido, esclareceu que “o parcelamento, ou não, do objeto da licitação deve ser auferido sempre no 
caso concreto, perquirindo- se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do 
parcelamento e da divisibilidade do objeto”. Entendeu que, no caso, “a jurisdicionada dimensionou 
o custo de administrativo e os reflexos de uma licitação fragmentada, elegendo o melhor modelo 
para o tipo de item adquirido”. Dessa forma, o Plenário, ao acolher o voto do relator, decidiu pela 
improcedência da representação. Processo nº 40/1323/2019, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, 
disponível em: https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=95 
 

1.1.10. Em caso de incerteza da demanda com a utilização do Sistema de Registro de Preços, a 
Administração deve se abster de realizar contratação única do quantitativo total estimado. 
Em análise de contrato derivado de ata de registro de preços cujo objeto é a prestação de serviço de 
oxigenoterapia hiperbárica, a Inspetoria de Controle Externo questionou a assinatura de um só 
contrato pelo valor total da despesa prevista para o serviço. Após diligência para esclarecimento, 
considerou-se que “a Administração optou pelo Sistema de Registro de Preços, que por sua 
característica pressupõe que a execução dos serviços ocorrerá de forma parcelada e que não se tem 
certeza do valor total a ser contratado, a opção da Administração pela celebração do instrumento 
contratual [...], sugere a existência de um contrato para cada demanda”. Ao mencionar cláusulas 
específicas do contrato que apontariam para contratações parceladas, o corpo técnico ressaltou que 
“a administração adotou o Sistema de Registro de Preços, e nesse sistema, a princípio, não haveria 
uma contratação única e total para cada item, pois as demandas seriam parceladas”. O Relator, 
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Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, em consonância com o corpo instrutivo e a Procuradoria 
Especial, entre outras deliberações, votou pela determinação para a jurisdicionada “abster-se, nos 
casos futuros, da contratação do quantitativo total das demandas solicitadas, uma vez que o Sistema 
de Registro de Preços tem por característica a entrega parcelada de bens e serviços devido à incerteza 
da demanda pela Administração”, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros. Processo nº 
40/0486/2018, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=95 
 

1.1.11. Uso de Comissão de Licitação da Prefeitura nas Câmaras Municipais quando o número de 
servidores for inferior a três. Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal 
sobre a possibilidade de o Poder Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura, 
com a aquiescência do chefe do Poder Executivo, quando não houver servidores suficientes no 
órgão. Em seu voto, o Relator asseverou que, com base no art. 51 da Lei nº 8.666/93, as comissões 
de licitação, sejam permanentes ou especiais, devem ser compostas por no mínimo três membros, 
sendo dois deles servidores capacitados e pertencentes ao quadro do órgão da Administração 
responsável pelo certame. Acrescentou que, em consideração às dificuldades dos entes federados de 
menor porte de atenderem as exigências para formação de suas comissões de licitação, o legislador 
estabeleceu a exceção quanto ao número de integrantes no §1º do art. 51 para a modalidade convite. 
O Tribunal Pleno concluiu que a Comissão de Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações 
realizadas pela Câmara Municipal quando o número de servidores do Poder Legislativo for inferior 
a três ou não exista no em seu quadro de pessoal pelo menos dois servidores qualificados para 
participar do procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.666/93. Afirmou que, nessa 
situação, a Comissão de Licitação da Prefeitura deve observar : (a) se foi criada e regulamentada por 
lei, deve haver alteração legislativa prevendo a sua atuação nas licitações da Câmara Municipal; (b) 
se foi criada e regulamentada por ato administrativo, deve haver alteração no seu texto, prevendo a 
atuação nas licitações do Poder Legislativo, caso em que deve haver entre os dois órgãos 
formalização de convênio ou outro ato formal; e (c) se foi criada por lei, mas a sua atuação e 
atribuições estão previstas em ato administrativo, deve haver alterações deste ato, nos termos do 
previsto no subitem anterior. Alertou que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do 
Executivo pela Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, caberá à 
autoridade competente do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da licitação, nos termos 
do inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade.  
Acórdão nº 00005/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 

1.1.12. Inexigibilidade de licitação para contratação de assessoria jurídica – singularidade dos 
serviços advocatícios. Representação, com pedido de Medida Cautelar, interposta pelo Ministério 
Público de Contas (MPC), em face de possíveis irregularidades em contrato formulado entre a 
Prefeitura de Quirinópolis e escritório de advocacia. O voto do Relator foi aprovado por maioria, 
com imputação de multa à Prefeita, pela ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado 
em pesquisa prévia de preços de mercado, e existência de celebração de contrato de risco. O Relator 
divergiu da Secretaria de Licitações e Contratos e do MPC no tocante à inexigibilidade de licitação. 
Salientou quanto à edição do Enunciado de Súmula TCMGO nº 08, que admite a inexigibilidade de 
procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com 
base na singularidade dos serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 
da Lei nº 8666/93. Asseverou que a singularidade do objeto deve ser analisada caso a caso, e 
entendeu que na contratação analisada o objeto é único e singular, uma vez que o município conta 
em seu quadro de pessoal com apenas um procurador efetivo e um procurador comissionado. De 
acordo com o Relator, não se pode excluir o poder discricionário do gestor de, excepcionalmente, 
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contratar por meio de inexigibilidade de licitação em casos específicos que demandem estudo mais 
aprofundado, desde que observados os requisitos legais. A Especializada (SLC), o MPC e os 
Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Motta entenderam que a singularidade 
descrita no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 está atrelada aos serviços enumerados no art. 13, 
pois se refere ao objeto contratual e não ao profissional que irá executá-lo, em relação ao qual o 
requisito é que tenha notória especialização, e, quanto ao objeto do contrato em análise, concluíram 
que não seria de natureza singular, o que tornaria possível aos procuradores do município 
promovessem o ajuizamento da demanda judicial objeto da contratação. O Voto foi aprovado, 

vencidos os Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Motta. Acórdão nº 01366/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 

1.1.13. Tomada de Contas Especial. Suspensão de licitação para implantação de sistema de 
videomonitoramento urbano. Denúncia, com pedido de Medida Cautelar, apresentada a este 
Tribunal, relatando a existência de supostas irregularidades em Edital de Tomada de Preços realizado 
pela Prefeitura de Itarumã, objetivando a contratação de empresa para implantação de 
videomonitoramento urbano, com fornecimento de projeto executivo e infraestrutura, aprovação 
na concessionária de energia elétrica e ministrar treinamento com recursos municipais. Pela análise 
dos autos, o Relator decidiu por admitir a Representação e conceder, monocraticamente e inaudita 
altera pars, a tutela de urgência pleiteada pela empresa denunciante, com vistas a suspender a Tomada 
de Preços e todos os atos relacionados ao certame, entendendo que estariam presentes todos os 
pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora). Declarou, neste caso, 
prejudicada a resolução de mérito da denúncia, uma vez que o procedimento licitatório foi revogado 
pelo gestor municipal e entendeu não ser razoável a realização de diligência para maiores 
esclarecimentos. Por fim alertou ao município de Itarumã que nos próximos procedimentos 
licitatórios para contratação de empresa de videomonitoramento urbano observe o inciso IV do art. 
30 da Lei nº 8666/93 c/c o art. 1º da Lei nº 15.985/2007, de modo a exigir registros das licitantes 
na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Voto foi aprovado por unanimidade Acórdão nº 
01379/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
  

1.1.14. Tomada de Conta Especial. Sobrepreço e superfaturamento na aquisição de bens – 
irregularidade na pesquisa de preço. Em Recurso Ordinário foi pleiteada a reforma do Acórdão 
que julgou Irregulares as Constas Tomadas do município de Aparecida de Goiânia e da empresa 
contratada (Pregão Presencial nº 44/2014), havendo, ainda, imputação de débitos e aplicação de 
multas aos responsáveis. O Relator deu provimento parcial ao recurso, mantendo a irregularidade 
das contas tomadas a imputação de débito no valor original, e das multas decorrentes do 
superfaturamento. Entendeu que “a causa ensejadora da Irregularidade das Contas Tomadas foi a 
constatação de superfaturamento das compras de materiais elétricos em razão da divergência entre 
os preços unitários da proposta vencedora com os preços unitários referenciais do orçamento básico 
e do levantamento inicial realizados pela Prefeitura”. Foram analisados, de forma parcelada, a 
conduta e o nexo causal de cada gestor que contribuiu para a irregularidade, ou seja, o 
superfaturamento. Destacou que, inicialmente, no levantamento inicial de preços constava 
“aquisição de relé fotoelétrico NF”, o que, posteriormente, foi alterado para “relé fotoelétrico 
magnético”. Entendeu que o levantamento de preços do item inicialmente definido, e não do item 
efetivamente licitado, torna inútil esta importante etapa de controle de preços das aquisições 
públicas. Excluiu a responsabilidade do Controlador Interno, por restar demonstrado que sua 
omissão não possuiu ligação direta com o sobrepreço. Manteve a Irregularidade das Contas Tomadas 
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e a aplicação de multa, em razão da constatação de irregularidade restritiva à competitividade, com 
exigência de amostras, o que teria resultado em e prejuízos ao conjunto da licitação. Recomendou à 
Administração municipal, no que se refere à fase interna do planejamento das licitações e 
instrumentos convocatórios, que realize cotação de preços dos produtos que serão adquiridos, “sem 
alterações posteriores a fim de ser utilizado como parâmetro para o julgamento da proposta, afinal 
o levantamento inicial de preço constitui etapa essencial do processo licitatório, devendo integrar o 
Termo de Referência ou Projeto Básico, quando exigíveis, desde que amparado em ampla pesquisa 
no mercado, incontestável estimativa de custo e evidencie compatibilidade com os preços de 
referência praticados pela Administração Pública, verificáveis exemplificativamente nos Bancos de 
Preços do setor público e do setor privado”. O Voto foi aprovado por unanimidade.  Acórdão nº 
01373/20. Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 
 

1.1.15. Consulta. Compra de itens que só serão entregues após a quitação. Possibilidade de 
pagamento antecipado, desde que atendidos alguns critérios, em razão de estado de 
emergência e de calamidade pública. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
formulou, em sede de Consulta a esta Corte de Contas, os seguintes quesitos: a) durante o período 
de emergência de saúde pública de importância internacional e do estado de calamidade pública, é 
possível realizar o pagamento antecipado pela compra de itens que só serão entregues após a 
quitação? b) se sim, até quantos dias antes da entrega o pagamento pode ser antecipado? c) nas 
mesmas condições, o pagamento antecipado pode ser integral? se não, pode ser parcial, a título de 
sinal para garantir a entrega? E em qual percentual? d) é regular a dispensa para a aquisição de itens 
nesses termos, mesmo diante da Súmula n.º 01 deste TCE.RN? Em resposta ao Consulente, o Pleno 
decidiu, à unanimidade, o que segue: “Considerando a Lei Nacional n.º 13.979/2020, a Medida 
Provisória n.º 928/2020, a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal junto a ADI 6357-DF, a 
teoria da transcendência dos motivos determinantes, a dignidade da pessoa humana, a proteção da 
vida e o direito à saúde, além da necessária conformação constitucional entre estes axiomas, o 
propósito de combate ao Covid-19 e a ausência de prejuízos à Administração, é possível realizar o 
pagamento antecipado pela compra de itens que só serão entregues após a quitação, excepcional e 
temporariamente, durante a situação de emergência ensejadora, respeitando-se para tanto a 
jurisprudência firmada sobre a matéria (vg Acórdão 4143/2016 do Tribunal de Contas da União), 
observados os seguintes pressupostos: 1) motivação prévia e exaustiva por parte do ordenador de 
despesa no que tange à fundamentação da necessidade, excepcionalidade, oportunidade e 
conveniência da antecipação; 2) expressa autorização no âmbito das normas editalícias e contratuais 
aplicáveis ao caso concreto; e 3) tempestiva assunção de todas as cautelas imprescindíveis ao 
resguardo do erário, a exemplo do oferecimento de garantias (alcançáveis e executáveis no país da 
contratada), compensações financeiras e penalizações por potenciais prejuízos em detrimento do 
Poder Público contratante, além de eventuais descontos. (...) O ajuste deve ser feito entre o gestor e 
o fornecedor, estando o administrador autorizado a se valer do acordo que lhe proporcione a maior 
rapidez no alcance ao material que se pretende adquirir. (...) Tendo em vista que a Súmula retrata 
apenas a posição do Tribunal de Contas diante de situações ordinárias, distantes da calamidade que 
se vivencia, e considerando que a própria lei pode ter algumas de suas exigências temporária e 
excepcionalmente suspensas, é regular a dispensa para a aquisição de itens que objetivem o combate 
à pandemia do Covid-19, mesmo diante da Súmula n.º 01 do TCE.RN”. Processo nº 100163/2020-
TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo. 
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1.1.16. Representação. Licitação. Sociedade de Economia mista. Ofensa ao art. 40 da Lei Federal 

nº 13.30/2016 (Lei das Estatais). Medida cautelar para determinar a suspensão de atos 
tendentes a realizar novas contratações, até que seja editado o Regulamento interno de 
Licitações e Contratos. Na 7ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas apreciou 
Representação formulada pela Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta - DAI, 
noticiando irregularidade na realização de contratações diretas pela Companhia de Processamento 
de Dados do RN – DATANORTE com base na Lei nº 13.303/16. Pontuou-se que a Lei nº 
13.303/2016, além de estabelecer normas de governança corporativa, define regras e diretrizes para 
licitações e contratos no âmbito de todas as empresas estatais, podendo ser reconhecida como a 
regulamentação que faltava ao art. 173, § 1º, da Constituição Federal de 1988. O art. 40 da Lei nº 
13.303/2016 estipulou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para as empresas públicas e sociedades 
de economia publicassem e mantivessem atualizado regulamento interno de licitações e contratos, 
e, considerando que referida norma foi publicada no Diário Oficial da União de 1º de julho de 2016, 
o prazo já finalizou. Fixou-se prazo para que o gestor promova as alterações exigidas pelo art. 40 da 
Lei das Estatais, e não apenas se abstenha de realizar contratações com base na Lei nº 13.303/2016. 
No que tange à legislação aplicável durante o interregno para cumprimento da obrigação, entendeu-
se que até a edição do regulamento, a DATANORTE deve abster-se de realizar novas contratações. 
Quanto à sugestão do Ministério Público de Contas referente à concessão de prazo para a 
DATANORTE apresentar cronograma para sua liquidação e extinção, destacou-se que a matéria já 
foi versada nos autos do Processo nº 6241/2014. Os Conselheiros decidiram, à unanimidade, assinar 
prazo para que a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento do artigo 40 da Lei nº 13.303/2016, procedendo à 
devida edição e publicação do regulamento interno de licitações e contratos, abstendo-se de realizar 
novas contratações até o cumprimento dessa obrigação. Processo nº 9052/2018 – TC, Informativo 
de Jurisprudência TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo.  
 

1.1.17. Licitação. Fase interna. Pesquisa de preços. Consulta a preços praticados pela 
administração pública. Obrigação legal. O fato de não ter havido sobrepreço e de várias 
empresas terem participado do certame não desobriga a verificação de preços em outras contratações 
com a administração pública. A realização de pesquisas de preços, para a elaboração do orçamento 
básico da licitação, com respaldo apenas em consultas ao setor privado, não atende ao disposto no 
art. 15, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Processo nº 230.042.1/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº1/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.1.18. Licitação. Diligência no Julgamento. Dever da autoridade julgadora. Havendo dúvidas sobre 
alguma informação prestada pelas licitantes no certame, deve a autoridade julgadora, 
obrigatoriamente, promover diligência para complementar a instrução, nos termos prelecionados no 
art. 43, §3º, da Lei n° 8.666/93. Processo nº 237.174-9/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº1/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.1.19. Tercerização. Atividades-Fim. Atividades-Meio existentes no plano de cargos e salários. 
Extinção de cargos. Afigura-se ilegal a terceirização na Administração Pública de atividades-fim 
do órgão ou entidade, bem como de atividades-meio que pertençam às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos e salários, salvo se, nessa última hipótese, tiverem sido tomadas 
medidas concernentes à extinção dos cargos que se pretenda transferir para a execução indireta. 
Processo nº 106.988-2/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
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1.1.20. Reajuste contratual. Prazo decadencial. Direito da administração.  O exercício do direito ao 

reajuste contratual é faculdade outorgada ao contratado, não havendo irregularidade em cláusula que 
estipule expressamente prazo para o exercício deste direito, sendo possível, no exercício de sua 
autonomia da vontade, que as partes fixem prazo decadencial convencional, nos termos do art. 211 
do Código Civil, cuja aplicação supletiva é autorizada pelo art. 54 da Lei n° 8.666/93. Processo nº 
244.728-7/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.1.21. Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Cheque. Terceiro. Prova (Direito). O 
pagamento de despesa de convênio realizado por meio de cheque a terceiro, sem vínculo formal 
com a empresa contratada, não constitui, por si só, fator impeditivo ao reconhecimento do nexo de 
causalidade entre os recursos transferidos e as despesas executadas, desde que o conjunto probatório 
existente nos autos permita que se faça a correlação necessária para a caracterização do nexo. 
Acórdão nº 4434/20, Boletim de Jurisprudência TCU n º 308, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.22. Licitação. Art. 18 da Lei nº 8.666/1993. Concorrência para venda de bens imóveis. Valor da 
caução em 5% (cinco por cento) sobre a avaliação do imóvel. Redução do valor. 
Impossibilidade. Na concorrência para a venda de bens imóveis, é vedada, à Administração 
Pública, a fixação de caução em valor diverso do estabelecido no art. 18 da Lei n. 8.666/1993. Dispõe 
o art. 18 da Lei n. 8.666/1993: "Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação 
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da 
avaliação". Da interpretação teleológica do referido dispositivo legal, depreende-se que o legislador 
estabeleceu o valor da caução com intuito de aferir a capacidade econômica da licitante, exigindo-se 
o depósito da garantia, de forma a demonstrar a sua aptidão financeira para garantir a execução do 
contrato. Consabido é que a Administração está vinculada aos ditames legais, subordinando-se o 
administrador ao princípio da legalidade inserido no art. 37 da CF/88. Nesse contexto, verifica-se 
que o valor da caução estabelecido no art. 18 da Lei n. 8.666/1993 visa precipuamente à garantia da 
execução do contrato, sendo vedada, à Administração Pública, a fixação de caução em valor diverso 
do estabelecido em lei. Resp nº 1.617.745-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 669, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

1.1.23. A condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de 
empresas em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que 
comprovada a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na 
proposta de preços. Caso declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do 
referido regime. Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 15/7070, de 2019, promovido pela Caixa Econômica Federal com vistas 
à “contratação dos serviços de transporte de pessoas e de pequenos volumes ou documentos, para o período de doze meses, no 
âmbito das respectivas unidades localizadas no Ceará e no Rio Grande do Norte”. A representante alegou, em síntese, 
que, diante da necessidade de cessão de mão de obra para a execução dos serviços inerentes ao pregão, a 
empresa vencedora do certame não poderia ter utilizado na sua proposta de preços os benefícios do regime 
tributário diferenciado do Simples Nacional, bem como deveria ter apresentado documento comprobatório 
de sua exclusão desse regime quando da análise de sua habilitação, conforme disposto no edital. Em seu voto, 
o relator reconheceu a irregularidade na contratação, enfatizando que a situação analisada ofenderia a vedação 
fixada pelo art. 17, inciso XII, da LC 123/2006, uma vez que a prestação dos serviços se daria por meio da 
cessão ou locação de motoristas disponibilizados pela empresa contratada. Para respaldar seu 
posicionamento, o relator assinalou que a jurisprudência do TCU “estaria firmada no sentido de a licitante não poder 
usufruir dos benefícios tributários desse regime na respectiva proposta de preços, nem durante a execução contratual, além de estar 
obrigada a solicitar a sua exclusão do aludido regime diante da subsequente declaração como vencedora do certame, quando a 
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empresa optante pelo Simples Nacional incorrer nas vedações fixadas pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 2006, (v.g.: 

Acórdãos 1.113/2018, 341/2012 e 1.627/2011, do Plenário)”. No caso concreto, reforçou o relator, “como 

optante do Simples Nacional, a empresa não somente teria utilizado os benefícios tributários desse regime em sua proposta de 
preços, mas também teria deixado de promover a subsequente exclusão desse regime, após ter sido declarada vencedora no certame, 
podendo essa falha ser verificada a partir do seu registro no portal da Receita Federal como atual ‘optante do Simples Nacional’ 
(consulta em: 3/4/2020)”. Assim, concluiu que houve restrição à competitividade no certame licitatório, em 
ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pelo fato de a empresa vencedora ter indevidamente usufruído 
desses benefícios em detrimento das demais concorrentes. Nos termos da proposta do relator, o colegiado 
decidiu considerar a representação parcialmente procedente e determinar à Caixa que “abstenha-se de promover 
a discricionária prorrogação do subsequente contrato público derivado do Pregão Eletrônico n.º 15/7070, de 2019, e firmado 
com a empresa, diante das irregularidades detectadas no presente feito, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva conclusão superveniente do novo certame 
em substituição ao indigitado PE n.º 15/7070, de 2019, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias para o encerramento do 
aludido contrato público, em face da presente ofensa à vedação fixada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
e aos princípios da isonomia e da máxima competitividade no certame”, devendo ainda a entidade promover “eventual 
abertura do devido processo administrativo para a aplicação da correspondente penalidade em face da infração cometida pela 
empresa em ofensa à vedação fixada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, no âmbito do Pregão Eletrônico 

n.º 15/7070, de 2019”, Acórdão 4023/2020 Segunda Câmara, Informativo de Licitações e Contratos nº 

389, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.2. PESSOAL 

 

1.2.1.  Pessoal. Ato sujeito à registro. Alteração. Aposentadoria. A ausência de registro do ato inicial 
de concessão de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois, além 
de o benefício previdenciário ainda não ter ser aperfeiçoado no âmbito de TCU, a alteração possui 
natureza acessória à concessão inicial. A alteração deve ser apreciada após ou em conjunto com a 
concessão inicial. Acórdão nº 4232/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.2.  Pessoal. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de 
horário. A existência de vínculos empregatícios junto a entidade do setor privado não configura 
impedimento para investidura em cargo público, nem é hipótese de acumulação de cargos ou 
empregos, mas demanda assegurar que o servidor não exerça atividade incompatível com seu horário 
de trabalho (artigo 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 4269/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

 
1.2.3. Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Comprovação. Imposto de renda. 

Declaração de bens e rendas. A condição de dependente para efeitos fiscais (declaração de ajuste 
anual de imposto de renda) não é bastante para comprovar a efetiva dependência econômica do 
beneficiário da pensão em relação ao instituidor, que deve ser corroborada por outros elementos, 
uma vez que a dependência para fins tributários não se confunde com a dependência econômica 
para fins previdenciários, pois há distinções de natureza, propósito e abrangência entre elas. Acórdão 
nº 4496/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.4. Pessoal. Adicional de insalubridade. Requisito. Jornada intermitente. O caráter intermitente do 

trabalho em condições insalubres não obsta o direito à percepção do respectivo adicional. Acórdão nº 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1113%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7129bb30-947b-11ea-868b-97fa06015914
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A341%2520ANOACORDAO%253A2012/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7129bb30-947b-11ea-868b-97fa06015914
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1627%2520ANOACORDAO%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/%2520?uuid=7129bb30-947b-11ea-868b-97fa06015914
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4023%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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4076/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.2.5. Pessoal. Adicional por tempo de sérvio. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 

estatutário. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na vigência 
do Decreto 31.922/1952 pode ser computado para fins de gratificação de tempo de serviço, desde 
que o servidor tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, 
sendo a este regime vinculado. Acórdão nº 4709/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.6. Admissão temporária de pessoal municipal. Funções não temporárias. Decisão recursal que 
influência diretamente no mérito. Legalidade. Registro. Multas. Recomendação. No que 
tange às contratações de Agentes Comunitários de Saúde tem-se a reforçar que tanto a EC 51/06, 
quanto sua lei regulamentadora – Lei Federal n° 11.350/06 – são claras e impedem a contratação 
temporária de Agentes Comunitários de Saúde, excetuando apenas os casos de combates a surtos 
endêmicos, conforme dispõe o art. 163, da citada lei, não sendo o caso em análise. Durante o 
saneamento processual as justificativas para as contratações temporárias foram sendo modificadas 
de “execução de programas implantados pelo Ministério da Saúde” para “urgência na contratação 
utilizada se dava em razão do levantamento entomológico de Infestação por Aedes Aegypti”. 
Conclui-se que a abertura do Teste Seletivo regido pelo Edital tinha como fundamento ÚNICO a 
execução de programas implantados pelo Ministério da Saúde. Assim, diante do que dispõe o novo 
texto constitucional, que tem aplicabilidade imediata e abarca os Municípios, denota-se a 
impossibilidade de as contratações de Agentes Comunitários de Saúde serem realizadas através de 
forma temporária. Em resumo, qualquer das justificativas dadas pelo Município, seja a constante na 
abertura do certame, seja a trazida no curso da instrução processual a fim de dar ares de legalidade 
para as admissões, não têm o condão de afastar a irregularidade das contratações temporárias para 
as funções ofertadas. Entende-se que o conteúdo da decisão recursal, que influencia diretamente no 
mérito, ao converter a irregularidade do objeto da tomada de contas extraordinária em ressalva 
utilizando como fundamentos: 1) a ausência de servidores suficientes nas áreas afins para justificar 
a contratação emergencial visando evitar a descontinuidade do serviço público; 2) o art. 22 da Lei de 
Introdução às Normas de Direito Brasileiro; 3) a criação de vagas de agentes comunitários de saúde 
e de agentes de combate a endemias, por meio da Lei 2.684/2019; 4) a comprovação de realização 
de atos preparatórios para o preenchimento das vagas de forma permanente, objetivando 
demonstrar uma solução definitiva paras as irregularidades apontadas; e 5) por se tratar de início de 
gestão; acabou por adentrar no mérito da admissão de pessoal, julgando-a legal. Consideram-se 
inaceitáveis as justificativas apresentadas pela parte no que tange ao prazo para encaminhamento da 
documentação do teste seletivo, o apontamento não macula o processo de seleção, acompanha-se a 
instrução processual pela aplicação de multas administrativas. Acórdão nº 473/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 

1.2.7. Admissão de Pessoal. Legalidade e registro. Determinações para observância do disposto 
na IN nº 142/2018. ACORDAM OS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro 
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por unanimidade: I. determinar o registro dos 
atos de admissão, realizado pelo MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, mediante Teste Seletivo, 
para o preenchimento de cargo/emprego público de Educador Infantil e Professor na estrutura 
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administrativa da entidade, regulamentados pelo edital nº 18/2017, publicado em 11/03/2017, com 
aposição de determinações, visando que as falhas apontas sejam corrigidas e não se repitam em 
certames futuros: Determinações: a. Observar os prazos fixados na IN nº 142/2018, para envio da 
documentação referente às fases da admissão; b. Inserir em editais futuros as reservas de vagas, 
considerando as existentes ou as que vierem a existir, conforme percentual da lei e fazer constar do 
edital, informações expressas acerca da taxa de inscrição em nome do princípio da publicidade, nos 
termos do artigo 37, caput, da CRFB; c. Elaborar os documentos contábeis, nos casos futuros, em 
conformidade com o estabelecido nas alíneas “g”, “h”, “i” e “j” do Inciso III do art. 11 da IN 
142/18. Acórdão nº 571/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 

1.2.8. Consulta. Solicitação de declaração de vacância no cargo para fins de posse em outro cargo 
público inacumulável. Cômputo do período aquisitivo de férias relativo ao cargo anterior. É 
possível ao servidor público estatutário solicitar a declaração de vacância do cargo por posse em 
outro cargo inacumulável, desde que tal hipótese esteja expressamente prevista, dentre as situações 
que ensejam a vacância, na legislação estatutária a que esteja submetido o referido servidor. Os 
efeitos da declaração de vacância por posse em cargo inacumulável, inclusive no que diz respeito ao 
cômputo do período aquisitivo relativo às férias, devem ser aferidos a partir da análise e interpretação 
do regramento previsto nos estatutos funcionais que disciplinam os cargos de origem e de destino 
do servidor público. Acórdão 627/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

 

1.2.9. Cômputo de verbas de natureza indenizatória e assistencial na apuração da despesa total 
com pessoal.  Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal sobre a 
possibilidade de o Poder Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura, com a 
aquiescência do chefe do Poder Executivo, quando não houver servidores suficientes no órgão. Em 
seu voto, o Relator asseverou que, com base no art. 51 da Lei nº 8.666/93, as comissões de licitação, 
sejam permanentes ou especiais, devem ser compostas por no mínimo três membros, sendo dois 
deles servidores capacitados e pertencentes ao quadro do órgão da Administração responsável pelo 
certame. Acrescentou que, em consideração às dificuldades dos entes federados de menor porte de 
atenderem as exigências para formação de suas comissões de licitação, o legislador estabeleceu a 
exceção quanto ao número de integrantes no §1º do art. 51 para a modalidade convite. O Tribunal 
Pleno concluiu que a Comissão de Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações realizadas pela 
Câmara Municipal quando o número de servidores do Poder Legislativo for inferior a três ou não 
exista no em seu quadro de pessoal pelo menos dois servidores qualificados para participar do 
procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.666/93. Afirmou que, nessa situação, a 
Comissão de Licitação da Prefeitura deve observar : (a) se foi criada e regulamentada por lei, deve 
haver alteração legislativa prevendo a sua atuação nas licitações da Câmara Municipal; (b) se foi 
criada e regulamentada por ato administrativo, deve haver alteração no seu texto, prevendo a atuação 
nas licitações do Poder Legislativo, caso em que deve haver entre os dois órgãos formalização de 
convênio ou outro ato formal; e (c) se foi criada por lei, mas a sua atuação e atribuições estão 
previstas em ato administrativo, deve haver alterações deste ato, nos termos do previsto no subitem 
anterior. Alertou que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do Executivo pela 
Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, caberá à autoridade competente 
do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da licitação, nos termos do inciso VI do art. 43 
da Lei nº 8.666/93. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 00005/20, 
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Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 
 

1.2.10. Irregularidade em quadro de pessoal da Câmara Municipal – Expedição de Medida 
Cautelar. Em Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO, foram informadas possíveis 
irregularidades no âmbito do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Anápolis. Após realização 
de inspeção pela Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), concluiu-se: ter havido nomeações de 
servidores comissionados em detrimento de aprovados em concurso público (burla ao concurso 
público), a existência de desvio de função e a ausência de definição das atribuições dos cargos de 
provimento em comissão em geral. O Relator destacou a existência de um alto quantitativo de 
comissionados na estrutura administrativa e grande quantidade de cargos efetivos vagos. Considerou 
ter havido a violação do disposto nos incisos II e V do art. 37 da CF/88, diante da existência de 
servidores comissionados realizando atividades meramente burocráticas e rotineiras da 
administração, sem qualquer relação com as atribuições de chefia, direção ou assessoramento. 
Observou que a legislação da Câmara Municipal é omissa no que tange às atribuições dos cargos e 
aos requisitos para seus preenchimentos, dificultando o controle quanto ao desvio de função. 
Reconhecida a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, em parcial convergência com 
a SAP e integral concordância com o Ministério Público de Contas, o Relator deferiu Medida 
Cautelar determinando ao Chefe do Poder Legislativo que: (a) se abstenha de lotar servidores 
ocupantes de cargos de provimento em comissão existentes na estrutura da presidência, da mesa 
diretora e dos gabinetes dos vereadores (e demais áreas finalísticas) na estrutura administrativa da 
Câmara Municipal, e de realizar novas nomeações; (b) avalie a necessidade de convocação dos 
aprovados no Concurso Público nº 001/2017, em número suficiente para a composição do quadro 
de servidores da Câmara, em substituição aos comissionados que foram entrevistados e que se 
encontram claramente em desvio de função; e (c) apresente cronograma de substituição dos 
servidores em desvio de função, e, caso opte pela não convocação de aprovados no certame, 
justificar, por escrito, as razões de fato e de direito. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão 
nº 01402/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 

1.2.11. Revisão de Prejulgado. Vice-Prefeitos. Servidores Efetivos. Escolha de Regime. Provimento 
Efetivo. Recebimento de terço de férias e décimo terceiro salários obrigatórios. Previsão em 
lei municipal. Desnecessidade. O TCE/SC acrescentou novos itens ao Prejulgado 2196, que 
passou a ter a seguinte redação: “1. Considerando as normas dos artigos 29 e 39 da Constituição 
Federal e a interpretação do Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 650898, onde fixou tese de repercussão geral no sentido de que o pagamento de 
terço de férias e décimo terceiro salário a Prefeito e ao Vice-Prefeito não é incompatível com o 
subsídio em parcela única previsto no § 4º do artigo 39 da Constituição Federal, cabe seguinte 
entendimento quanto ao décimo terceiro subsídio e adicional de um terço de férias aos agentes 
políticos municipais: I. Em relação ao prefeito municipal: [...] I.5. no caso de opção pela remuneração 
de cargo de provimento efetivo, é admitida a percepção de gratificação natalina e do terço 
constitucional de férias, independentemente de previsão na lei municipal que fixa o subsídio dos 
agentes políticos; II. Em relação ao vice-prefeito municipal: [...] II.5. no caso de opção pela 
remuneração de cargo de provimento efetivo, é admitida a percepção de gratificação natalina e 
também será admissível a concessão de adicional de férias em decorrência do exercício de função 
administrativa permanente, independentemente de previsão na lei municipal que fixa o subsídio dos 
agentes políticos; [...]” Trata-se de consulta encaminhada pelo Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 
questionando sobre a possibilidade de servidor efetivo, eleito para mandato de Vice-Prefeito, receber 
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verbas relativas a décimo terceiro salário e férias, quando fizer a opção pela remuneração do cargo 
efetivo. Segundo o Relator “cumpre salientar que, embora o art. 38, II da Constituição Federal faça 
referência exclusivamente ao cargo de Prefeito, é certo que o Supremo Tribunal Federal, entende 
que o dispositivo se aplica também ao Vice-Prefeito, por analogia”. E complementou: “ademais, a 
integração normativa sequer é necessária, pois a Constituição do Estado de Santa Catarina disciplina 
a matéria, no art. 25, § 1º, dispondo que se aplica a regra da opção pela remuneração do cargo efetivo, 
ao invés do subsídio, também ao Vice-Prefeito".  Assim sendo, o Relator entendeu que a situação 
do Vice-Prefeito encontra-se regulamentada no art. 25, II e § 1º da Constituição do Estado de Santa 
Catarina, de acordo com o qual, o servidor efetivo eleito para o mandato eletivo de Vice-Prefeito 
deverá afastar-se do cargo permanente, podendo optar por receber o subsídio do mandato eletivo 
ou a remuneração do cargo efetivo. O Relator analisou, em seguida, a repercussão da previsão, em 
legislação municipal, Lei nº 2.486/2016, de que Vice-Prefeitos não poderão receber décimo terceiro 
salário, exceto quando em substituição ao Prefeito Municipal por período superior a 30 (trinta) dias: 
“o art. 39, § 3º da Constituição Federal estende aos servidores públicos ocupantes de cargo público 
a garantia de certos direitos trabalhistas, garantidos aos trabalhadores da iniciativa privada, entre eles 
a gratificação natalina (art. 7º, VIII) e o adicional de férias (art. 7º, XVII)”.  O Relator destacou a 
diferença entre o detentor de mandato eletivo do servidor público “enquanto este é remunerado 
através da composição de verbas denominadas genericamente “remuneração”, aquele é remunerado 
exclusivamente por subsídio, que se constitui em uma parcela única (art. 39, § 4º)”.  O Relator 
também observou a “celeuma jurisprudencial sobre a abrangência do art. 39, § 3º consubstanciada 
em saber ser a disposição constitucional incidia somente aos servidores públicos, efetivos ou em 
comissão, ou também aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, nos quais se enquadram 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores”. Informou que o STF, em 2011 no Recurso Extraordinário 
nº 650.898/RS reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à "possibilidade de concessão de 
gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo 
remunerado por subsídio” e em 2017, decidiu pela compatibilidade do subsídio com o pagamento 
de décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pago a todos os trabalhadores e 
servidores. E o Prejulgado 2196 do TCE/SC se adequou a esse entendimento. O Relator explicou 
que “embora esta Corte admita o pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias a 
detentores de mandato eletivo, é preciso que haja previsão em lei do respectivo ente”. O Relator 
destacou que se o servidor efetivo possui a faculdade de optar por determinado regime 
remuneratório – remuneração ou subsídio –, ao fazê-lo estará atraindo toda a carga normativa do 
regime escolhido, ou seja, “optando pelo regime de subsídio, a percepção do décimo terceiro e do 
adicional de férias estará sujeita à previsão em lei que institua o subsídio, conforme já se manifestou 
esta Corte de Contas (itens I.1, I.2, I.3, II.1, II.2 e II.3 do Prejulgado nº 2196). Por outro lado, 
optando pelo regime de remuneração do cargo efetivo, atrairá a regra do art. 39, § 3º da Constituição 
Federal, que garante o pagamento, entre outros direitos previstos no art. 7º, do décimo terceiro 
salário e do adicional de férias”. Por fim, concluiu o Relator: “portanto, o § 1º do art. 3º da Lei 
Municipal nº 2.486/2016 do Município de Guarujá do Sul, que cria restrições ao pagamento do 
décimo terceiro ao Vice-Prefeito, apenas terá aplicação quando o mandatário ingressar diretamente 
no regime de subsídio ou, sendo servidor efetivo, fizer a opção por este regime”. @CON-
19/00868820, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 71, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.12. Consulta. Caso concreto. Orientação. Precedentes. Contador. Cargo Público. 
Reenquadramento. Atribuições em dissonância com a prática. Necessidade de correlação 
de atribuições e escolaridade compatíveis com o novo cargo. O TCE/SC não conheceu de 
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consulta formulada pela Câmara Municipal de Taió acerca da possibilidade de reenquadramento do 
cargo de Contador, cujas atribuições legais estão em dissonância com as funções demandadas na 
prática. Inicialmente o Relator observou que “o consulente questiona situação baseada em fatos 
concretos, desrespeitando o art. 104, inciso II do Regimento Interno deste Tribunal que exige estar 
a consulta relacionada à interpretação de lei ou questão formulada em tese”. Contudo, o Relator 
entendeu que cabe ao TCE/SC orientar o consulente sobre o tema e extraiu explicação dos autos 
CON-09/00489626 (que formou o Prejulgado nº 2015): “A criação ou extinção de cargos se dará 
conforme conveniência da Administração Pública, com vistas a atender o interesse público, mediante 
a verificação de necessidade de servidores em atividades permanentes”. Dos mesmos autos, o 
Relator observou a lição de Bandeira de Mello: “De início cabe estabelecer como regra basilar que a 
investidura em cargo público somente se dá mediante a aprovação em concurso público, ressalvadas 
as nomeações em cargos comissionados declarados em lei de livre nomeação e exoneração, 
conforme o preceituado no artigo 37, II, da Constituição Federal. Desta forma, qualquer 
reestruturação no quadro de servidores que redunde em investidura para cargo de padrão mais 
elevado, que exija grau de escolaridade diversa e superior àquela firmada para o cargo originário, 
bem como atribuições mais complexas e de maiores responsabilidades, esbarra no comando do 
artigo 37, II, da Constituição Federal, independentemente de se tratarem de cargos declarados ou 
não em extinção”. Especificamente sobre enquadramento dos servidores, o Relator extraiu da 
mesma lição: “No reenquadramento dos servidores deve ser observada a correlação de atribuições 
e escolaridade compatíveis com o novo cargo. Inviabilizada a correlação com os novos cargos e não 
havendo interesse da Administração na subsistência dos mesmos, a lei deve declará-los extintos 
quando vagarem, sendo que os novos cargos não providos por correlação serão investidos mediante 
a aprovação em concurso público”.@CON-19/00880951, Informativo de Jurisprudência TCESC 
nº 71, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
 

1.2.13. Consulta. Revisão de Prejulgado. Adequação de Prejulgado à jurisprudência do STF e 
TCE/SC. Comissionado. Exoneração. Verbas rescisórias. Direito Constitucional. Ausência 
de vedação legal. O TCE/SC revogou o item 2 do Prejulgado n. 1452, por não haver amparo legal 
para a vedação nele expressada e por conflitar com as disposições do item 1 do mesmo enunciado e 
com o item 1 do Prejulgado n. 1773, nos termos da Decisão n. 0255/2019 desta Corte de Contas, 
proferida no REP-15/00423618. Trata-se de processo de revisão de prejulgado originado de 
determinação do Tribunal Pleno desta Corte de Contas. Explicou a Relatora que “aquele processo 
tratava de representação sobre suposta irregularidade referente ao recebimento de verbas rescisórias 
por servidores públicos em decorrência de exoneração do cargo comissionado para assumir cargo 
não acumulável no mesmo ente público. Ao instruir aqueles autos, a DAP (Diretoria de Atos de 
Pessoal) destacou que esse procedimento não estaria de acordo como estabelecido no item 2 do 
Prejulgado 1452”. Segundo a Relatora “nos autos do processo n. REP-15/00423618, ressaltei que 
tanto o item 1 do referido Prejulgado, como o item 1 do Prejulgado 1773 reconhecem, como regra 
geral, o direito dos servidores comissionados, estatutários ou não, à percepção das verbas referentes 
às férias e ao décimo terceiro quando da rescisão de seu contrato”. “Por outro lado, defendi que o 
item 2 do Prejulgado 1452 não possuía fundamentos legais, doutrinários ou jurisprudenciais que 
amparariam a proibição do recebimento de verbas rescisórias por servidores públicos em decorrência 
de exoneração do cargo comissionado para assumir cargo não acumulável no mesmo ente público”, 
complementou. Assim sendo, a Relatora informou que “no processo n. REP-15/00423618, proferi 
o voto pela improcedência da representação, por entender que ao servidor que romper o vínculo 
com a Administração lhe assiste o direito à percepção das verbas referentes às férias, ao saldo de 
salário e ao décimo terceiro proporcionais, independentemente do fato de ele assumir ou não novo 
vínculo e do vínculo ser relativo a cargo efetivo ou comissionado”. A Relatora explicou que esse 
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voto foi ratificado pelo Tribunal Pleno, que exarou a Decisão n. 0255/2019, a qual também 
determinou a autuação de processo específico para avaliar o Prejulgado n. 1452 à luz do relatório e 
votos condutores daquela decisão. Portanto, “assim, o servidor público, seja ele efetivo, seja 
comissionado, ao ser exonerado, independentemente do fato de ele assumir ou não novo vínculo, 
lhe assiste o direito à percepção das verbas referentes às férias, ao saldo de salário e ao décimo 
terceiro proporcionais”. Assim sendo, o TCE/SC decidiu “revogar o item 2 do Prejulgado n. 1.452, 
por não haver amparo legal para a vedação nele expressada e por conflitar com as disposições do 
item 1 do mesmo enunciado e com o item 1 do Prejulgado n. 1.773, nos termos da Decisão n. 
0255/2019 desta Corte de Contas, proferida no REP 15/00423618”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator “REVISÃO DE PREJULGADO. DETERMINAÇÃO DO PLENO DO 
TCE/SC. ADEQUAÇÃO DEPREJULGADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DOTCE/SC. 
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES À EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO 
CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. Consoante entendimento exarado pelo Pleno do 
TCE/SC em caso concreto, não há vedação legal ao pagamento proporcional de verbas a que o 
servidor ocupante de cargo de provimento em comissão faria jus em caso de rompimento do vínculo 
com a Administração Pública, mesmo que nova relação funcional seja instituída posteriormente”. 
@CON-19/00958659, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 71, disponível em:  
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.14. Acumulação de cargos públicos. Vedação ao tríplice vínculo. Não saneamento das 
irregularidades apuradas. Abertura de Processos de Apuração de Responsabilidade. 
Necessidade de citação do gestor sucessor e dos servidores em situação irregular para 
oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de 
Contas analisou processo originário do Ofício Circular nº 368/2015, que informou sobre a realização 
de levantamentos nas folhas de pagamentos dos Poderes e órgãos do Estado e Municípios do Rio 
Grande do Norte, referindo-se os presentes autos à situação funcional da Prefeitura Municipal de 
Ceará-Mirim. Em face da omissão do gestor do citado município no dever de adotar providências 
para o saneamento das situações em que foram detectadas a acumulação de mais de dois cargos 
públicos remunerados por parte dos seus servidores, entendeu o Colegiado pela irregularidade da 
matéria, a teor do art. 75, da LOTCE/RN. Na proposta de voto, acolhida à unanimidade, o 
Conselheiro Substituto Relator, Dr. Antônio Ed Santana, divergiu do Corpo Técnico e do MPjTC 
quanto a aplicação de multa no bojo destes autos ao gestor sucessor, em face da necessidade de 
citação do mesmo para o exercício do contraditório e ampla defesa. Verificou, ademais, que os 
servidores mencionados nos autos haviam sido notificados nos respectivos PAD’s, não tendo sido 
comprovada a realização do direito de opção por dois dos três cargos, no intuito de regularizar sua 
situação funcional, entendendo pela determinação de abertura de Processo Autônomo de Apuração 
de Responsabilidade em face de cada um dos que persistem em situação de acumulação ilegal, para 
fins de aplicação de multa com fulcro no art. 107, II, b, da LCE nº 464/2012. Processo nº 
013815/2016 -TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.2.15. Pedido de Reconsideração. Concessão de diárias de campo. Impossibilidade de se exigir 
para o procedimento de concessão de diárias de campo o mesmo tratamento jurídico-formal 
conferido às diárias de viagens. Conhecimento e provimento parcial do apelo. Na 7ª Sessão 
Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou Recurso de Pedido de Reconsideração interposto 
em face do Acórdão nº 99/2009 – TC, segundo o qual concluiu pela irregularidade na concessão de 
diárias no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte – DER, no 
exercício de 2001. Preliminarmente, foi reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, quanto à 
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aplicação da multa imposta, com espeque no caput do art. 111 da Lei nº 464/2012. No mérito, foi 
estabelecida a distinção entre diárias de campo e diárias de viagens, à luz do que dispõe o Decreto 
Estadual nº 7293/1978, que regulamentava a concessão de diárias dos servidores do DER à época, 
de modo que se fixou a impossibilidade de conferir ao procedimento de concessão de diárias de 
campo o mesmo tratamento jurídico-formal dado às diárias de viagens, sem prescindir, obviamente, 
dos elementos suficientes que atestem o cumprimento das normas financeiras, bem como quanto à 
sua correta quantificação e destinação. Nesse sentido, o Acórdão nº 246/2014-TC, proferido nos 
autos do processo nº 6281/2003-TC (Pleno). Os Conselheiros decidiram, à unanimidade, julgar pelo 
conhecimento, para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de Pedido de Reconsideração em 
apreço, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação às multas e reduzindo o valor 
do ressarcimento ao erário. Processo nº 006282/2003 – TC, Informativo de Jurisprudência TCERN 
nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo  
 

1.2.16. Inspeção. Pedido de reconsideração. Inviabilidade de pagamento concomitante de diárias 
e de refeições. Impossibilidade de exigir-se comprovação documental exauriente da 
despesa referente às diárias concedidas antes da Resolução nº 70/2005-TC. Ressarcimento 
de valores pagos com alimentação. Provimento parcial do recurso. Na 8ª Sessão Ordinária de 
2020, a 2ª Câmara de Contas analisou Pedido de Reconsideração em face do Acórdão nº 1085/2008–
TC da Primeira Câmara, que concluiu pela irregularidade no pagamento de diárias e de refeições no 
âmbito da Câmara Municipal de Santa Cruz. Restou consignado, no voto condutor, que não se pode 
exigir comprovação documental exauriente da despesa atinente à diária, uma vez que tal dever 
somente foi normatizado no âmbito do Tribunal a partir da Resolução nº 07/2005-TC, contudo, 
reputou inadmissível a concessão discricionária de diárias, sem qualquer justificativa, ou, mesmo, 
com indicativo de desvio de finalidade, para fins de complementação remuneratória. Precedentes: 
processos nº 16377/2002-TC, nº 8955/2004-TC, nº 16774/2002-TC, nº 3568/1997 – TC. À 
unanimidade, o Colegiado julgou pelo conhecimento, para, no mérito, dar parcial provimento ao 
recurso de Pedido de Reconsideração. Processo nº 08710/1997 – TC, Informativo de Jurisprudência 
TCERN nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.2.17. Representação. Contratação direta de escritório de advocacia. Ausência de demonstração 
de notória especialização e singularidade. Constitucionalidade da expedição de medidas de 
natureza cautelar no âmbito dos Tribunais de Contas. Deferimento de medida cautelar. A 
suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 94/2002 – GP/TCE não 
alcança o cumprimento de medidas cautelares que se enquadrem na hipótese de medidas 
urgentes excepcionadas no art. 1º da referida norma. Na 10ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª 
Câmara de Contas analisou Representação ofertada pela Diretoria de Administração Municipal – 
DAM apontando irregularidades na contratação direta de escritório de advocacia pela 
municipalidade, para recuperação de diferenças do FPM não repassadas ao Município, e retificação 
da base de cálculo das futuras transferências. Foi verificada a revogação da Inexigibilidade nº 
05/2018, com posterior contratação direta com o mesmo escritório e a mesma finalidade 
(Inexigibilidade 06/20218), razão pela qual não foi reconhecida a perda do objeto da Representação. 
Destacou-se a constitucionalidade da expedição de medidas de natureza cautelar no âmbito dos 
Tribunais de Contas. Verificou-se a ausência da demonstração nos autos da notória especialização, 
da singularidade do serviço, bem assim da inadequação da prestação dos serviços pelos integrantes 
do Poder Público municipal. Ressaltou-se que o Projeto de Lei nº 4.489/20192 – que incluía o artigo 
3º-A ao Estatuto da OAB para considerar que “os serviços profissionais de advogado são, por sua 
natureza, técnicos e singulares, quando comprovada notória especialização” –, foi objeto de veto 
total pelo Presidente da República, esse ainda pendente de apreciação pelo Congresso Nacional, de 
modo que a natureza singular dos serviços advocatícios deve ser aferida no caso concreto. Destacou, 
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o relator, que a atividade deveria ser desempenhada por servidor do quadro, admitido mediante 
prévia realização de concurso público, na esteira do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 
conforme entendimento sumulado no Tribunal no enunciado da Súmula n.º 28-TCE. Foi assinalado 
que uma possível contratação de assessoria específica para ajuizar demanda relativa à base de cálculo 
do FPM, em razão do descumprimento dos requisitos previstos no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, 
não poderia ocorrer por inexigibilidade de licitação, mas por processo licitatório concorrencial 
normal. Fumus boni iuris e perículum in mora restaram caracterizados. Consignou-se, ademais, que a 
suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-GP/TCE não alcança o 
cumprimento de medidas cautelares que se enquadrem na hipótese de medidas urgentes 
excepcionadas no art. 1º da referida norma. Ao final, foram concedidas medidas cutelares 
consistentes na concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a suspensão dos efeitos da 
Inexigibilidade da Licitação nº 06/2018 e dos atos dela decorrentes, devendo o município abster-se 
de realizar qualquer pagamento decorrente da contratação; na determinação para que os processos 
judiciais eventualmente ajuizados pelo contratado sejam imediatamente assumidos pela Procuradoria 
do Município, na hipótese de suspenção ou anulação do contrato; na imposição de multa diária ao 
gestor no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso do descumprimentos das medidas 
determinadas; além do prazo de 20 dias para que o município envie documentos pertinentes à 
contratação em referência. O Colegiado da Câmara julgou, à unanimidade, pela concessão das 
medidas cautelares impostas, nos termos do voto condutor. Processo nº 09614/2018 – TC, 
Informativo de Jurisprudência TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.2.18. Auditoria. Pessoal. Contratação. Ausência de Concurso Público. Terceirização. 
Irregularidade.  A realização de concurso público posterior, ainda que denote a intenção da 
Administração em se adequar às normas constitucionais que regem a admissão de pessoal no serviço 
público, não tem o condão de elidir as irregularidades verificadas nas terceirizações efetuadas até 
então, quando concernente à terceirização de serviços inerentes a servidores do quadro permanente, 
em detrimento da realização de concurso público. Processo nº 818.105-1/15, Boletim de 
Jurisprudência TCE RJ nº 01/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

 

1.2.19. Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 
Ressarcimento administrativo. É vedada a acumulação de cargo de professor em regime de 
dedicação exclusiva com outro cargo público ou com qualquer atividade remunerada de caráter não 
eventual, independentemente de compatibilização de horários; sendo exigível, assegurado o direito 
à ampla defesa e ao contraditório, a devolução dos valores irregularmente percebidos durante a 
acumulação. Acórdão nº 4995/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.20. Pessoal. Pensão civil. Menor sob guarda ou tutela. Dependência econômica. Presunção 
relativa. Ônus da prova. Na concessão de pensão civil a menor sob guarda, há presunção relativa 
(juris tantum) de dependência econômica entre o instituidor e o beneficiário, que pode ser afastada 
caso sejam apresentadas pela Administração provas que descaracterizem a relação de dependência à 
época do óbito do instituidor. Acórdão nº 4443/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.21. Registro profissional. Conselho Federal de Contabilidade. Conclusão do curso antes da 
alteração promovida pela Lei nº 12.249/2010. Direito adquirido. Exame de suficiência. 
Dispensa. É dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em contabilidade 
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formados anteriormente à promulgação da Lei n. 12.249/2010 ou dentro do prazo por ela previsto. 
A implementação dos requisitos para a inscrição no conselho profissional surge no momento da 
conclusão do curso. Assim, é dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em 
contabilidade formados anteriormente à promulgação da Lei n. 12.249/2010 ou dentro do prazo 
por ela previsto. Desse modo, nos casos de conclusão do curso de técnico em contabilidade em data 
anterior à vigência da Lei n. 12.249/2010, há que se reconhecer a existência de direito adquirido à 
inscrição perante o respectivo conselho de classe, ainda que o pedido de registro junto ao órgão 
tenha ocorrido posteriormente à data prevista na lei supracitada. AgInt no REsp 1.830.687-RS, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 669, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

1.2.22. Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa pública. Embratur. O tempo de 
exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à edição da Lei 
8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa pública, não é computável 
para fins de incorporação de “quintos” (art. 62 da Lei 8.112/1990) ou pagamento da vantagem 
“opção” (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8º da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 
929/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.23. Admissão de Pessoal. Jornada de Trabalho. Setor Privado. Compatibilidade de horário. A 
existência de vínculos empregatícios junto a entidades do setor privado não configura impedimento 
para investidura em cargo público, nem é hipótese de acumulação de cargos ou empregos, mas 
demanda assegurar que o servidor não exerça atividade incompatível com seu horário de trabalho 
(art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 4269/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 
 

1.2.24. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime estatutário. 
O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na vigência do Decreto 
31.922/1952 pode ser computado para fins de gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor 
tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime 
vinculado. Acórdão nº 4709/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
 

1.2.25. Adicional de insalubridade. Requisito. Jornada intermitente. O caráter intermitente do 
trabalho em condições insalubres não obsta o direito à percepção do respectivo adicional. Acórdão 
nº 4076/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
 

1.2.26. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. Licença 
prêmio por assiduidade. Emprego Público. CLT. O tempo de serviço prestado no exercício de 
empregos de confiança sob regime celetista, com fulcro no art. 2º do Decreto 77.242/1976, antes da 
transposição de regime jurídico autorizada pelo art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990 é computável para 
fins de concessão das vantagens adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Acórdão nº 
4398/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
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1.2.27. Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder Judiciário. Gratificação. Proventos. Paridade. 
A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS (art. 17, § 3º, da Lei 11.416/2006) tem natureza 
individual e deve ser paga apenas na atividade a servidores que participam do programa de reciclagem 
anual oferecida pelo órgão, não sendo possível sua extensão aos inativos em nome do princípio da 
paridade. Acórdão nº 4454/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.28. Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário.  A Primeira Turma retomou 
julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança em que se 
pretende o reconhecimento da ilegalidade do gabarito definitivo atribuído a item (1) de prova de 
concurso público para provimento do cargo de analista judiciário do Superior Tribunal Militar 
(STM). A agravante sustenta que o entendimento firmado no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 
da repercussão geral) não implica óbice ao provimento do recurso, em virtude de se estar diante de 
controle de legalidade do concurso público, insuscetível de ser enquadrado como incursão 
jurisdicional indevida em matéria de reserva da Administração (Informativo 965). Em voto-vista, o 
ministro Alexandre de Moraes acompanhou a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio e 
deu provimento ao agravo. Entendeu que a hipótese dos autos é de flagrante ilegalidade, pois a 
resposta colocada no gabarito da questão é totalmente contrária ao texto constitucional. De acordo 
com a resposta considerada correta no certame, qualquer juiz, até de primeira instância, pode 
indeferir mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do STM. Contudo, a 
competência para tanto é do plenário do STM. A banca examinadora cometeu um erro básico e 
ignorou a análise do requisito da competência, previsto na Constituição e na lei. Em seguida, o 
ministro Roberto Barroso pediu vista dos autos. 
(1) Item 116: “Situação hipotética: Determinado juiz indeferiu mandado de segurança por verificar 
que o pedido visava impugnar ato praticado pelo presidente do STM, estando tal ato sujeito a recurso 
administrativo com efeito suspensivo. Assertiva: Nessa situação, agiu corretamente o juiz.” RMS 
36231AgR/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 975, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Prova%20de%20
concurso%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio%2
0%E2%80%93%202 
 
 

1.3. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 

1.3.1 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Simultaneidade. Requisito. É possível a aplicação 
concomitante das multas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei 8.443/1992 ao mesmo responsável quando 
os fatos motivadores de cada penalidade são distintos. Acórdão nº 4269/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

1.3.2. Responsabilidade. Delegação de competência. Abrangência. Culpa in vigilando. Supervisão. 
A delegação de competência não implica delegação de responsabilidade, competindo ao delegante a 
fiscalização dos atos de seus subordinados, especialmente em situações nas quais, pela importância do 
objeto e pela materialidade dos recursos envolvidos, a necessidade de supervisão não pode ser 
subestimada. Acórdão nº 4269/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.3.3. Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão no dever de prestar contas. Débito. 

Solidariedade. Não cabe a atribuição de débito solidário ao prefeito que, embora omisso quanto à 
obrigação de prestar contas em razão de a vigência do convênio adentrar o seu mandato, não geriu 
qualquer parcela dos recursos transferidos. Nesse caso, as contas do prefeito sucessor são julgadas 
irregulares, com a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 
4461/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.4 Responsabilidade. Natureza jurídica. Abrangência. Dolo. Má-fé. Responsabilidade subjetiva. 

Culpa. Débito. A responsabilidade dos jurisdicionados perante o TCU é de natureza subjetiva, 

caracterizada mediante a presença de simples culpa stricto sensu, sendo desnecessária a caracterização 

de conduta dolosa ou má-fé do gestor para que ele seja instado a ressarcir os prejuízos que tenha 

causado ao erário. Acórdão nº 4485/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.3.5 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. 
Solidariedade. Execução judicial. CPF. CNPJ.  Na hipótese de dano ao erário envolvendo 
empresa de natureza jurídica individual, apenas o proprietário deve ser responsabilizado pelo débito, 
uma vez que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo seus bens particulares pelas 
dívidas decorrentes da atividade empresarial. Contudo, de forma a ampliar a busca pelos bens na fase 
de execução, devem ser apostos, no acórdão condenatório, os números do CPF e do CNPJ ao lado 
do nome do empresário individual. Acórdão nº 4508/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
306, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.3.6 Responsabilidade. Convênio. Desvio de objeto. Plano de trabalho. Alteração. Dano ao erário. 

A alteração do plano de trabalho sem a anuência do órgão repassador, mas que resulte na aplicação 
dos recursos na finalidade pactuada e na consecução dos objetivos do convênio, configura desvio de 
objeto, insuficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência de dano ao erário. Acórdão nº 4066/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.7 Responsabilidade. Prestação de contas. Agente privado. Programa Farmácia Popular do 
Brasil. Solidariedade. Gestor. A pessoa jurídica que participa do Programa Farmácia Popular do 
Brasil (PFPB) assume a gestão de recursos públicos, submetendo-se à obrigação de prestar contas, 
conforme disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e sujeitando-se a eventual 
responsabilização em solidariedade com seus administradores, caso configurado o mau uso dos 
recursos geridos, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei Maior. Acórdão nº 4777/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

1.3.8 Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Intempestividade. Justificativa. Omissão do 
dever de prestar contas. A apresentação da prestação de contas após a citação do responsável pelo 
TCU, sem atenuantes que justifiquem o atraso, porém com elementos que comprovem a boa e 
regular aplicação dos recursos, permite a exclusão do débito, mas não elide a omissão inicial, cabendo 
o julgamento pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Acórdão nº 4704/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 
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1.3.9 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Omissão no dever de prestar contas. Existe relação de 

subordinação entre as condutas de não comprovação da aplicação dos recursos e de omissão na prestação de 
contas, sendo a primeira consequência da segunda, o que enseja, na ocorrência das duas irregularidades, afastar 

a aplicação da multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, e fazer prevalecer a multa do art. 57 da mesma 

lei. Acórdão nº 4710/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.10 Responsabilidade. Convênio. Débito. Nexo de causalidade. Cachê. Recebimento. Artista 
consagrado. Na contratação de profissional do setor artístico com recursos de convênio, é indevida a 

exigência de recibo ou documento congênere que comprove o efetivo recebimento do cachê pelo artista ou 
seu representante exclusivo como condição para o reconhecimento do nexo de causalidade, quando o termo 

de convênio não contempla tal exigência. Acórdão nº 4363/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.11 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Conduta omissiva. Obra paralisada. 
Solidariedade. A omissão do prefeito sucessor em concluir obra paralisada em gestão anterior, 
havendo recursos financeiros do convênio disponíveis para tal finalidade, ou em adotar as medidas 
pertinentes para resguardar o erário enseja sua responsabilização solidária por eventual débito 
decorrente da não conclusão do objeto conveniado. Acórdão nº 4382/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 
1.3.12 A omissão no dever de prestar contas implica culpa presumida do gestor e, 

consequentemente, a presença de dano ao erário no valor total do contrato. Em processo de 
análise de Contrato de Gestão, verificou-se que houve omissão no dever de prestar contas, uma vez 
que a Jurisdicionada não apresentou relatórios de fiscalização atestando o adequado emprego dos 
recursos públicos e os resultados obtidos na execução contratual. O Corpo Instrutivo, acompanhado 
pelo Secretário Geral de Controle Externo, sugeriu a citação da Jurisdicionada, bem como de seu 
representante legal, por entender presente dano ao erário, tendo em vista a ausência de prestação de 
contas. O Relator, Conselheiro Luiz Antonio Guaraná, em concordância com o Corpo Instrutivo, 
salientou que “a omissão no dever de prestar contas implica culpa presumida do gestor e, 
consequentemente, a ocorrência de débito no valor total do contrato”, mencionando jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União (TCU) no mesmo sentido. Dessa forma, o Plenário, ao acolher 
integralmente o voto, decidiu pela citação dos gestores. Processo nº 40/4302/2016, Boletim 
Jurisprudencial nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf 
 

1.3.13 É necessária a individualização da conduta praticada para fins de responsabilização no 
âmbito do Tribunal de Contas. Em sede de recurso de reconsideração, foi suscitada reforma de 
decisão plenária de aplicação de multa. Após a Secretaria Geral de Controle Externo opinar pela 
admissibilidade do recurso, o Corpo Instrutivo asseverou que “a decisão atacada não avalia de modo 
individualizado a conduta praticada pela recorrente, levando-se em conta os deveres que lhes foram 
atribuídos, o nexo de causalidade e a sua culpabilidade, para fins do exercício pleno da ampla defesa 
e do contraditório”. A Procuradoria Especial endossou o entendimento do corpo técnico, 
esclarecendo ser necessário “que a prova indique a existência de todos os elementos objetivos e 
subjetivos descritivos da norma penal e também da inexistência de qualquer elemento capaz de 
excluir a culpabilidade e a pena, ou seja, deveria haver prova de que o agente citado praticou uma 
conduta típica e culpável”. Acrescentou que o ônus probatório é do autor da tese que propõe a 
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denúncia, bem como que deve ser concedido o benefício da dúvida ao acusado caso não haja provas 
acusatórias suficientes, com base no princípio da presunção de inocência. O Relator, Conselheiro 
José de Moraes Correia Neto, admitiu o recurso, conferindo-lhe efeito suspensivo. No mérito, votou 
em consonância com o corpo instrutivo e a Douta Procuradoria Especial. O Plenário, ao acolher 
integralmente o voto, decidiu pelo conhecimento do recurso de reconsideração e, no mérito, pelo 
seu provimento, reformando a decisão anteriormente proferida. Processo nº 40/1300/2019, Boletim 
Jurisprudencial nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf 
 

1.3.14 Prestação de contas de transferência voluntária. Despesas comprovadas por meio de recibo 
simples. Despesa registrada em duplicidade. Documentos e justificativas apresentadas. 
Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalvas e expedição de recomendação. O 
Município e a Escola Municipal esclareceram que as despesas foram erroneamente indicadas como 
“material para manutenção de bens móveis”, quando deveriam ser enquadradas em “outros serviços 
de pessoa física”, bem como juntaram cópia dos referidos recibos da execução de serviço. Outrossim, 
a Entidade asseverou que “realmente foi feito uso dos serviços, mas por falta de conhecimento da 
direção anterior foi pago em recibo simples e não RPA, mas os serviços foram realizados e entendeu-
se que a entidade tomou conhecimento do caso e não fará mais pagamentos em recibos comuns neste 
tipo de serviço” Tendo-se em conta que as despesas executadas e comprovadas por meio de recibo 
simples são coerentes com o plano de trabalho proposto pela entidade, referentes ao pagamento de 
“manutenção de bens imóveis”, não há indícios de que os serviços não foram prestados, acompanha-
se os pareceres uniformes pela ressalva do item. A então Diretoria de Análise de Transferências 
apontou em sua análise preliminar a existência de dois pagamentos para uma despesa única. A 
Municipalidade e a APP informaram que efetivamente houve a indicação incorreta no SIT e que a 
despesa foi lançada em duplicidade, contudo, que Entidade ao perceber o erro tentou excluí-la, porém, 
por se tratar de despesa realizada em exercício anterior, o SIT não permitiu a referida exclusão. 
Assevera, ainda que foi indicado no SIT o referido erro e que não houve movimentação financeira em 
duplicidade, conforme é possível observar no extrato bancário da conta corrente do convênio. Com 
efeito, é possível observar o efetivo erro no lançamento da despesa e a impossibilidade de correção 
do SIT após o encerramento do exercício, razão pela qual é possível considerar regular o item, sem a 
necessidade de ressalva do mesmo. Em relação a ausência de certidões na formalização, tratando-se 
de impropriedade de natureza formal, entende-se que tal item pode ser relevado, haja vista que não 
foi constatada nenhuma impropriedade relevante que possa macular a presente prestação de contas. 
Por esse motivo, aliás, acompanha-se o parecer da Unidade Técnica no sentido de que deve ser 
imposta recomendação aos jurisdicionados, com fulcro no art. 244, §1º do Regimento Interno, para 
que observem as exigências da Resolução nº 28/2011 e da Instrução Normativa nº 61/2011. Acórdão 
nº 584/20, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.3.15 TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta aos jurisdicionados, com 
medidas preventivas e proativas para combater crise econômica causada pelo coronavírus. 
Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do 
Ministério Público de Contas, dispondo sobre medidas preventivas e proativas a serem tomadas 
pelosjurisdicionados em face dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia do coronavírus 
(COVID-19).  Tal medida adveio após o reconhecimento do estado de calamidade pública em todo o 
território goiano, declarado pelo Decreto Legislativo nº 501, de 25/3/2020, e em observância ao art. 
65 da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece mecanismos de atenuação dos critérios e limites 
nela fixados. Foram considerados, também, os termos da Resolução Conjunta 
ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB nº 01, expedida aos Tribunais de Contas, para 
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a adoção de medidas recomendadas uniformemente. Recomendou-se aos jurisdicionados que: (a) 
ampliem a transparência, de modo a manter as informações disponíveis em seus portais, uma vez que 
a realização de despesas baseadas no decreto de calamidade pública pode dar ensejo a operações 
ilegítimas; (b) permaneçam alimentando as bases de dados do TCMGO, no que se refere às licitações 
e contratos, despesas e receitas, dentre outras, na periodicidade regrada; (c) publiquem os atos 
excepcionais para evitar questionamentos futuros; (d) mantenham o fornecimento de merenda escolar 
durante todo o período da quarentena e enquanto durar a paralisação das aulas nas escolas municipais, 
consoante o disposto na Lei nº 13.987/20, com aplicação por analogia do Decreto Estadual nº 
9.643/20, se legislação vindoura não determinar de outra forma; e (e) deem preferência à aquisição de 
bens e serviços das micro e pequenas empresas. Aos Prefeitos e Gestores em geral, recomendou-se: 
(f) a imediata implantação de instância de governança no âmbito do Poder Executivo municipal, com 
a participação de especialistas nas searas da economia e das finanças públicas, para reavaliar as despesas 
fixadas e as receitas estimadas na LOA; (g) a elaboração de Plano de Contingenciamento de Despesas, 
contendo, além daqueles passíveis de serem adiados, descontinuados ou reduzidos, todos os atos ou 
dispêndios, com os respectivos valores monetários, que deverão ser objeto de abstenção ou restrição 
ao mínimo necessário, justificadamente; (h) a publicação, em sítio oficial específico na internet, de 
todas as informações previstas no § 3º do art. 8º, da Lei nº 12.527/11, além do nome do contratado, 
o número de sua inscrição na RFB, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 
ou aquisição, independentemente do número de habitantes do município; (i) realizar revisão cautelosa 
do calendário anual de eventos públicos promovidos pelos municípios, a exemplo de festejos 
tradicionais e religiosos ou competições esportivas, adotando-se medidas de postergação ou 
cancelamento, tendo em vista a duração ainda desconhecida do cenário de calamidade decorrente da 
pandemia e da potencialização da disseminação do vírus em aglomerações; (j) observar, na 
contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da emergência, as cautelas consignadas na 
Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, especialmente quanto à oportuna identificação de receitas e 
despesas relacionadas ao combate à pandemia; (k) envidar esforços para fortalecer o planejamento das 
contratações públicas, com especial atenção aos objetos contratuais que podem ser cancelados ou 
excluídos; (l) notadamente em relação aos contratos administrativos envolvendo prestação de serviço, 
que sejam mantidas, na medida do possível, as atividades de fiscalização da execução e gestão 
contratual, e que sejam estabelecidos os objetivos a serem buscados na execução de cada contrato, 
levando em consideração a essencialidade do serviço, a economicidade e o impacto socioeconômico 
para a empresa e para a sociedade. Ainda, foi sugerida a constituição de comissão técnica para 
identificar os contratos cujo cumprimento de obrigações possa ser prejudicado diretamente pela 
pandemia, e buscar o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, abstendo-se 
de aplicar sanções contratuais em razão da inexecução contratual que possa ser fundada unicamente 
em evento de força maior caracterizado; e (m) nas contratações emergenciais para aquisição de bens, 
serviços e insumos em combate à COVID-19, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, deve-
se buscar estimativas depreços utilizando-se de métodos confiáveis; motivar a relação entre o objeto 
contratual e o atendimento da situação de emergência; justificar os valores contratados, especialmente 
se superiores aos praticados no mercado; e dar imediata publicidade nos termos do item (h). Concluiu-
se que a natureza orientativa desta Recomendação não isenta os jurisdicionados de responsabilização 
futura por consequências que poderiam ser mitigadas ou eliminadas caso, tempestiva e coerentemente, 
as medidas ora sugeridastivessem sido implementadas. Recomendação Conjunta nº 01/2020. 
TCMGO e MPC/TCMGO 14/3/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível 
em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 

 
 

1.3.16 Auditoria. Empresa Pública. Transparência. Informações relativas a gastos. Notas fiscais. 
Extrato de conta única. Cessões e permutas de bens. Processos licitatórios. Informações 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf


 
sobre empregados públicos. O TCE/SC fez determinações à Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri para divulgar, de forma ativa, no Portal da 
Transparência, informações relevantes, inclusive, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos 
e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a possibilitar a gravação e facilitar a análise 
das informações, com acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados 
e legíveis por máquina e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com a Companhia para tratar de assuntos relativos ao acesso à informação, além de 
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Também determinou a disponibilização 
anual para consulta pública, na sede da empresa, de exemplar contendo a quantidade de pedidos de 
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 
solicitantes, o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, o rol das informações que 
tenham sido desclassificadas como sigilosas. Trata-se de Auditoria in loco realizada na Epagri, com 
o objetivo de apurar o cumprimento da legislação de Acesso à Informação pelas empresas estatais, 
no período de 2016/2017. Inicialmente, o Relator observou se as seguintes perguntas foram 
esclarecidas: “1. As estatais divulgam de forma ativa as informações mínimas previstas na legislação? 
2. O portal da transparência das estatais cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei de Acesso à 
Informação? 3. As Empresas possuem em suas sedes Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 
(transparência passiva)? 4. Os Serviços de Informações ao Cidadão presentes nas estatais garantem 
a população o acesso à informação, atendendo ao estabelecido na Lei? 5. As estatais viabilizaram 
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso à informação por meio de seus sítios oficiais 
na internet (criação do e-SIC)? 6. O Decreto Estadual nº 1048/12, que regulamentou a Lei Federal 
nº 12.257/11 (Lei de Acesso à Informação) contrariou as normas gerais estabelecidas pela referida 
Lei, restringindo o pleno exercício do direito de acesso à informação?”. O Relator destacou as Leis 
n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei Complementar n. 131/2009 (altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal), Lei n. 13.303/2016, Lei Estadual 15.617/2011, no Decreto Estadual n. 
1.048/2012 e a Instrução Normativa TC n. 20/2015, e observou que “a equipe de auditoria analisou 
o cumprimento dos dispositivos legais que tratam da transparência ativa, dos requisitos do Portal da 
Transparência da unidade, e da transparência passiva”. Da mesma forma, analisou que não há 
divulgação no Portal da Transparência da Epagri das seguintes informações: a) notas fiscais e cópias 
da guia de depósito, transferências ou cheques utilizados no reembolso de valores despendidos por 
agentes públicos; b) informações relativas aos gastos com cartões corporativos, operações 
financeiras de qualquer natureza, controle de estoque (listas de entradas e saídas de mercadorias), 
extrato da Conta Única, perdão de dívidas, moratórias, concessões de isenções, benefícios fiscais e 
subvenções de forma agrupada, preferencialmente em ordem cronológica, divididos por mês e ano; 
c) informações concernentes aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos resultados; d) 
justificativas para realização das contratações diretas; e) informações relativas às verbas de 
representação, verbas de gabinete e reembolsáveis de qualquer natureza, de forma agrupada, 
preferencialmente em ordem cronológica, divididos por mês e ano; e) dados gerais acerca de projetos 
e obras para acompanhamento pela sociedade; f) informações relativas a cessões, permutas e doações 
de bens, e a publicação extemporânea (12 meses após a publicação dos valores nominais) dos atos e 
contratos que impliquem em risco à segurança pública de forma agrupada, preferencialmente em 
ordem cronológica, divididos por mês e ano; g) informações relativas à prestação de contas de gestão 
de forma completa; h) respostas às perguntas mais frequentes da sociedade, através de menu 
contendo a nomenclatura dos itens de navegação Respostas às perguntas mais frequentes e que a 
empresa crie link remetendo para as áreas em que estão contidas essas informações para facilitar a 
sua localização pela população; i) relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de 
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como, informações genéricas sobre os 
solicitantes; h) informações previstas nos arts. 8º, incisos III e V, 10, parágrafo único, e 86, § 1º, 
todos da Lei n. 13.303/16. Ainda destacou a necessidade da criação, na seção denominada “Portal 



 
da Transparência” das categorias: “empregados públicos e prestadores de serviços; valores referentes 
às verbas de representação, verbas de gabinete e reembolsáveis de qualquer natureza; gastos com 
cartões corporativos; operações financeiras de qualquer natureza; extrato da Conta Única de cada 
Poder ou entidade; licitações em andamento; controle de estoque: listas de entradas e saídas de 
mercadorias; contratos referentes à obras, serviços, aluguéis e congêneres; cessões, permutas e 
doações de bens; perdão de dívidas, moratórias, concessões de isenções, benefícios fiscais e 
subvenções; orçamento de cada Poder do Estado; Publicação extemporânea, e disponibilize as 
informações de forma agrupada, preferencialmente em ordem cronológica, divididas por mês e ano”. 
Da mesma forma, o Relator salientou a necessidade da criação, no “Portal da Transparência” da 
Epagri, de “menu contendo itens de navegação para disponibilização de “notas fiscais e cópias da 
guia de depósito, transferências ou cheques utilizados no reembolso de valores despendidos por 
agentes públicos”. O Relator não vislumbrou, todavia, impedimento legal para que o Serviço de 
Informação ao Cidadão do Governo seja compartilhado entre os diversos órgãos e entidades do 
Estado de Santa Catarina, pois, de acordo com o seu entendimento, “o que a LAI determina é que 
o Serviço de Informação ao Cidadão seja criado em todos os órgãos e entidades do poder público, 
mas não veda o compartilhamento na forma que o fez o Governo”. Por fim, extrai-se da ementa do 
voto do Relator: “AUDITORIA NA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E 
EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI. CUMPRIMENTO DA 
LEGISLAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI N. 12.527/2011. LEI COMPLEMENTAR 
N. 131/2009. LEI ESTADUAL N. 15.617/2011. DECRETO ESTADUAL N. 1.048/2012. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS N. 20/2015. Considerando a não 
implementação na íntegra das disposições relativas à transparência ativa e passiva e aos requisitos do 
Portal Transparência, compete à unidade adotar as providências para complementação das medidas 
identificadas pela Diretoria Técnica de modo a garantir à sociedade na sua integralidade a 
transparência e acesso às informações públicas”. @RLA-18/00191470, Informativo de 
Jurisprudência TCESC nº71, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 

1.3.17 Recurso de Reconsideração. Prestação de contas. Notas fiscais fotocopiadas, plano de 
aplicação. Utilização de recursos repassados. Obra visando locação de lojas comerciais. 
Interesse público não atendido. O TCE/SC reconheceu o Recurso de Reconsideração interposto 
pela Associação de Professores e Funcionários da FUCRI, contudo manteve na íntegra a decisão 
recorrida, proferida nos autos n. PCR-13/00713159, referente à prestação de contas de recursos 
transferidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma para reforma e 
ampliação da sua sede associativa. Sobre as notas fiscais apresentadas na prestação de contas, o 
Relator entendeu que “é possível que as notas fiscais da prestação de contas sejam admitidas na 
forma de fotocópias, desde que seja possível identificar com segurança as informações, o que não é 
o caso em análise, motivo pelo qual a irregularidade apurada permanece inalterada. No tocante à 
irregularidade de comprovar despesa com documento inidôneo, o recorrente afirmou não houve 
qualquer rasura na nota fiscal n. 0248 da empresa [...], estando apta para comprovar o material e 
serviços prestados, de acordo com o preço praticado no mercado. De outro lado, a Diretoria Técnica 
reforça a existência de rasura na referida nota fiscal e como foi apresentada a fotocópia do citado 
documento, como elemento subsidiário da comprovação da despesa, não é possível verificar a 
veracidade dos fatos”. Assim sendo o Relator entendeu que “a irregularidade constatada por este 
Tribunal deve permanecer sem alteração”. Quanto as despesas realizadas em consonância com o 
Plano de Aplicação, o Relator verificou que, “tanto na auditoria realizada em in loco pelos técnicos 
deste Tribunal, como nos documentos juntados pelos responsáveis, foi a construção/reforma de um 
imóvel contendo lojas, lotérica, clube do sushi e outras, cujos espaços estão sendo comercializados, 
ou seja, o plano de ação não informava que a obra incentivada pelo Estado visava à locação de salas 
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comerciais. Salienta-se que no espaço visitado pelos auditores fiscais de controle externo [...], no qual 
há o emprego de recurso público em sua construção, não funciona a sede da Associação, mas tão 
somente salas comerciais para locação, nas quais estão estabelecidos restaurantes, lanchonetes e uma 
lotérica da Caixa Econômica Federal [...]”. Assim, concluiu o Relator “que a decisão deste Tribunal 
não merece reparos quanto à imputação de débito na decisão recorrida, pois constatou-se na 
auditoria deste Tribunal que os recursos foram empregados de forma a propiciar a “locação de 
espaços comerciais”, mas isso não consta deforma explícita no Plano de Aplicação”. E ainda que “é 
certo que se houvesse esse registro talvez o repasse de recursos não fosse aprovado, porquanto não 
cabe ao Estado a celebração de convênios com pessoas jurídicas de direito privado para a 
construção/ampliação de centros comerciais, com lojas para aluguel”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “questiona-se o atendimento do interesse público quando se verifica, na 
auditoria in loco e na prestação de contas da pessoa jurídica de direito privado, que os recursos foram 
utilizados na construção/reforma de um imóvel contendo lojas, lotérica e restaurantes e o Plano de 
Ação não informou expressamente que o objeto da obra incentivada pelo Estado direcionava-se a 
salas comerciais para locação. Acrescente-se, ainda, a existência de deficiências nas notas fiscais 
comprobatórias da despesa, justificando, por isso, o julgamento irregular da Prestação de Contas 
com imputação de débito”. @REC-18/00062408, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 71, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 

1.3.18 Omissão de dever de prestar contas. Imputação a quem efetivamente concorreu. Aplicação 
do princípio da intranscendência das sanções. Solidariedade não presumida. A 1ª Câmara 
decidiu, à unanimidade, condenar à multa pela conduta omissiva que implicou a inviabilização da 
prestação de contas de gestão relativamente à competência de 2016 da Prefeitura Municipal de 
Itajá/RN. A Relatora destacou que o mandatário não conseguiu prestar contas pois o antecessor não 
possibilitou a efetivação dos mecanismos de transparência, fato pelo qual noticiou não ter 
conseguido acesso aos documentos da gestão passada, que foi motivo pelo qual colacionou cópia da 
notícia-crime contra o sucedido. A Relatora destacou que o caso em questão não era similar ao 
relatado por esta no processo 3126/2018 pois, em que pese também ter ocorrido conduta omissiva, 
não houve o imbróglio de sucessores e formalização de notícia-crime. A Relatora também asseverou 
que “a imputação da consequente e objetiva sanção pecuniária a quem contribuiu – efetivamente - 
no sentido da conduta omissiva deve observar os comandos insertos no art. 22 §§1º e 2º da LINDB”. 
Considerou, ainda, com base no princípio da intranscendência subjetiva das sanções, não ser 
coerente aplicar multa pela tese da solidariedade. “O Supremo Tribunal Federal pátrio já se 
posicionou no sentido de abraçar o mencionado princípio jurisprudencialmente (informativo 
791/2015). Ademais, a solidariedade não se presume. Decorre de lei ou da vontade das partes (art. 
265 da regra substantiva civil nacional). Como se trata de direito penal administrativo, a 
responsabilização deve ser subjetiva (inteligência do art. 19 do DL 2848/1940).” (Processo nº 
003061/2018-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.3.19 Contas anuais de Gestão. Omissão do dever de prestar contas. Prefeito ordenador de 
despesa. Alcance da tese fixada no RE 848.826 do STF. Natureza dos processos de Contas 
de Gestão pressupõe o exame da atuação dos responsáveis na qualidade dos ordenadores 
de despesas, ainda que limitado à aferição de requisitos formais para remessa de dados. A 
omissão na prestação de Contas Anuais de Gestão do Prefeito enseja o julgamento pela 
irregularidade das contas além da emissão e da remessa de parecer prévio à Câmara 
Municipal competente exclusivamente para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 
Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. 
Incidência dos incisos I, II do artigo 2 da Resolução nº 31/2018 c/c o artigo 16 da Resolução 
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nº 012/2016-TCERN. Possibilidade de imposição de obrigações de ressarcimento ao erário 
e aplicação de sanção. Na 7ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou a omissão 
quanto à prestação de Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN, 
referente ao exercício de 2016. Consignou-se que a tese fixada pelo STF no RE n.º 848.826 não 
alterou a competência das Cortes de Contas para o julgamento das contas de gestão dos chefes dos 
poderes executivos municipais, na condição de ordenadores de despesas, limitando-se a estabelecer 
a competência das Casas Legislativas Municipais somente para deliberar sobre a elegibilidade ou 
inelegibilidade dos agentes políticos municipais, enquanto ordenadores de despesas, quando tiverem 
suas contas de gestão rejeitadas pelos Tribunais de Contas. Foi fixado o entendimento de que a 
remessa de dados e informações pertinentes às Contas Anuais de Gestão dos Prefeitos, atuando 
como ordenadores de despesas, em descumprimento dos requisitos formais estabelecidos em lei e 
regulamentos, configura omissão no dever de prestar contas, dando ensejo ao julgamento pela 
irregularidade das contas, além da emissão de parecer prévio, a ser encaminhado à Câmara Municipal, 
exclusivamente para os fins do disposto no art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 
64/1990, alterado pela Lei Complementar 135/2010. Destacou o relator que, ainda que não sejam 
apreciados propriamente processos de despesas no âmbito das Contas Anuais de Gestão, tal espécie 
processual, por sua natureza, implica no exame da atuação dos responsáveis na qualidade de 
ordenadores de despesa, inclusive em se tratando de Prefeito Municipal, sendo que a decisão tomada 
pelo STF no RE 848.826 condiciona a inelegibilidade do Prefeito à deliberação da Câmara Municipal, 
com a necessidade emissão do parecer prévio nestes casos, a teor da Resolução TCE/RN nº 
31/2018. Consignou-se que o julgamento do Chefe do Executivo municipal, em processos dessa 
natureza, dá ensejo, inclusive, à possibilidade da imposição de obrigações de ressarcimento ao erário, 
sem que necessariamente sejam examinados os processos de despesa. A emissão e remessa de 
parecer prévio à Câmara Municipal, nas hipóteses de omissão, tem por fundamento o disposto no 
art. 2º da Resolução nº 31/2018 c/c o art. 16 da Resolução nº 012/2016. Os Conselheiros decidiram, 
à unanimidade, julgar pela desaprovação da matéria, nos termos do artigo 75, II, da Lei 
Complementar Estadual nº 464/2012, com a aplicação de multa ao responsável, no valor de R$ 
15.403,63 (quinze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos), em razão da omissão 
verificada; bem como a concessão de prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de que o atual prefeito da 
municipalidade possa sanar a irregularidade detectada, com o envio das Contas Anuais de Gestão 
em referência; a manutenção da suspensão do fornecimento da Certidão de Adimplência junto ao 
Tribunal de Contas, enquanto permanecer a situação de inadimplência; a remessa de cópias da 
decisão ao Ministério Público Estadual, além da emissão de parecer prévio para instrumentalizar o 
julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei 
Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, em face do 
descumprimento do art. 16 da Resolução n° 012/2016, nos termos da Resolução nº 31/2018. 
Processo nº 003074/2018 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.3.20 Apuração de responsabilidade. Constatação do falecimento do responsável antes da 
decisão. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Autotutela Administrativa. 
Desconstituição da sanção anteriormente imposta.  Na 9ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 
de Contas analisou processo de Apuração de Responsabilidade instaurado em face da omissão no 
envio de informações ao SIAI-DP pela Prefeitura Municipal de Pedro Velho, já apreciada por esta 
Corte de Contas, tendo sido imposta multa à gestora responsável. Verificou-se, posteriormente, que 
a então gestora havia falecido antes do julgamento do feito, tendo o MPjTC opinado em parecer 
pelo reconhecimento da extinção da punibilidade e pela desconstituição da multa imposta. Segundo 
doutrina e jurisprudência uníssonas e entendimento firme deste Tribunal de Contas, os débitos 
relativos às multas têm caráter personalíssimo, não podendo passar da pessoa do responsável, a teor 
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do disposto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal. Diante disso, foi reconhecida a extinção da 
punibilidade da gestora e desconstituída a sanção pecuniária imposta, com base no princípio da 
autotutela da Administração Pública, que encontra esteio na Súmula 473 do STF. Processo nº 
1110/2019 -TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.3.21 Tomada de Contas Especial. Dano não apurado. Graves ilegalidades nos contratos. Contas 
irregulares. Apesar de não ser possível a comprovação de dano ocorrido nos contratos, por meio 
da tomada de contas especial, instaurada por determinação desta Corte, as ilegalidades constatadas 
nos atos revelam-se como grave infração às normas legais, ensejando o julgamento da tomada de 
contas pela irregularidade, com fundamento no art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar 
nº 63/90. Processo nº 116.396-3/18, Boletim de Jurisprudência TCE RJ nº 1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.3.22 Tomada de Contas Especial. Gêneros alimentícios. Pregão. Superfaturamento. 
Responsabilidade solidária. Agente público. Empresa contratada. Citação. Sendo detectado 
dano ao Erário, deverão ser responsabilizados, solidariamente, o agente público e o particular 
contratado, que tenham contribuído para a ocorrência do dano, nos termos do art. 17, inciso I, da 
Lei Complementar nº 63/90. Processo nº 115.755-6/13, Boletim de Jurisprudência TCE RJ nº 1/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.3.23 Tomada de Contas. Contrato. Valor real de mercado. Sobrepreço. Empresa. 
Responsabilidade Solidária. Reparação do dano.  Sociedade empresária deve responder 
solidariamente pelo dano ao Erário, tendo em vista que, ao se beneficiar do valor superestimado 
elaborado pelo órgão público contratante, mesmo tendo conhecimento mais preciso do real valor 
de mercado do objeto licitado, também contribuiu para a contratação com valores acima do 
mercado. Processo nº 217.561-8/12, Boletim de Jurisprudência TCE RJ nº 1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.3.24 Fiscalização. Designação formal do fiscal. Necessidade de habilitação para o exercício. 
Obrigatórios registros próprios pelos órgãos de fiscalização. A designação formal de 
responsável para a fiscalização da execução do contrato é norma positivada no caput do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93. A simples declaração de execução do serviço pela própria empresa por óbvio não 
tem o condão de substituir documentos que constatem o exercício da atividade fiscalizatória por 
profissionais habilitados da Administração. Processo nº 200.396-2/18, Boletim de Jurisprudência 
TCE RJ nº 1/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

 

 
1.3.25 Responsabilidade. SUS. Débito. Fundo Municipal de Saúde. Ressarcimento. Dispensa. 

Desvio de objeto. No caso de desvio de objeto no uso de recursos do SUS transferidos fundo a 
fundo, se a irregularidade tiver ocorrido durante a vigência de plano de saúde plurianual já encerrado, 
o TCU pode dispensar a devolução dos valores pelo ente federado ao respectivo fundo de saúde, 
em razão de a exigência ter o potencial de afetar o cumprimento das metas previstas no plano local 
vigente (art. 20 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lindb); cabendo, contudo, a imposição de multa ao 
gestor responsável e o julgamento pela irregularidade de suas contas, uma vez que a prática de desvio 
de objeto com recursos da saúde constitui violação à estratégia da política pública da área definida 
nas leis orçamentárias. Acórdão TCU nº 1045/20,  BJ do TCU nº 308, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo
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1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento de responsável. Revisão de ofício. Trânsito em 
julgado. Espólio. Herdeiro. Débito. O TCU pode rever de ofício acórdão condenatório para 
afastar multa aplicada a responsável falecido, caso o óbito tenha ocorrido após a citação válida, 
mas antes do trânsito em julgado da decisão. O espólio ou os sucessores, caso tenha havido a 
partilha, passam a responder pelo ressarcimento do dano ao erário, até o limite do patrimônio 
transferido. Acórdão TCU nº 4991/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível 
em:  https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.27 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Caracterização. Para fins de responsabilização 

perante o TCU, considera-se erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lindb) aquele que 

pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal ou que pode ser evitado por pessoa 
com nível de atenção aquém do ordinário, decorrente de grave inobservância de dever de cuidado. 
Acórdão TCU nº 4447/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em:  

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.28 Responsabilidade. Obras e serviços de engenharia. Fiscalização. Atestação. Medição. 
Ordenador de despesa.  A atestação da execução de serviços de engenharia desacompanhada 
de boletins de medição, com base apenas em documentos produzidos pela própria empresa 
contratada, constitui irregularidade apta à responsabilização do fiscal do contrato, 
independentemente da caracterização de dano ao erário. A autorização de pagamento sem os 
referidos boletins atrai também a responsabilidade do ordenador de despesas. Acórdão TCU nº 

4447/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 308, disponível em:  

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.29 Covid-19: transporte intermunicipal e interestadual e competência – 2. O Plenário, em 
conclusão de julgamento e por maioria, concedeu parcialmente medida cautelar em ação direta 
de inconstitucionalidade para: i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no 
art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, da Lei 13.979/2020 (1), a fim de excluir estados e municípios da 
necessidade de autorização ou de observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação 
conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser 
precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a 
locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade 
federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada 
ente federativo. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra dispositivos da Lei 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19) (Informativo 975). O 
colegiado entendeu que a União não deve ter o monopólio de regulamentar todas as medidas 
que devem ser tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o papel primordial de coordenação 
entre os entes federados, mas a autonomia deles deve ser respeitada. É impossível que o poder 
central conheça todas as particularidades regionais. Assim, a exclusividade da União quanto às 
regras de transporte intermunicipal durante a pandemia é danosa. Não se excluiu a possibilidade 
de a União atuar na questão do transporte e das rodovias intermunicipais, desde que haja 
interesse geral. Por exemplo, determinar a eventual interdição de rodovias para garantir o 
abastecimento mais rápido de medicamentos, sob a perspectiva de um interesse nacional. 
Todavia, os estados também devem ter o poder de regulamentar o transporte intermunicipal 
para realizar barreiras sanitárias nas rodovias, por exemplo, se o interesse for regional. De igual 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo975.htm
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modo, o município precisa ter sua autonomia respeitada. Cada unidade a atuar no âmbito de 
sua competência. O Tribunal alertou que municípios e estados não podem fechar fronteiras, 
pois sairiam de suas competências constitucionais. Além disso, firmou que os Poderes, nos três 
níveis da Federação, devem se unir e se coordenar para tentar diminuir os efeitos nefastos da 
pandemia. Em seguida, salientou não ser possível exigir que estados-membros e municípios se 
vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à 
pandemia. Contudo, no enfrentamento da emergência de saúde, há critérios mínimos baseados 
em evidências científicas para serem impostas medidas restritivas, especialmente as mais graves, 
como a restrição de locomoção. A competência dos estados e municípios, assim como a da 
União, não lhes confere carta branca para limitar a circulação de pessoas e mercadorias com 
base unicamente na conveniência e na oportunidade do ato. A emergência internacional não 
implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem 
contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. O colegiado compreendeu que o inciso 
VI do art. 3º da mencionada lei precisa ser lido em conjunto com o Decreto 10.282/2020. 
Assim, as medidas de restrição devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada 
do respectivo órgão de vigilância sanitária ou equivalente. Ao final, consignou que se impende 
resguardar a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos pelos entes federados no 
âmbito do exercício das correspondentes competências constitucionais. Vencido o ministro 
Marco Aurélio (relator), que referendou o indeferimento da medida liminar. Para o relator, as 
alterações adversadas promovidas pelas Medidas Provisórias 926/2020 e 927/2020 devem ser 
mantidas até o crivo do Congresso Nacional. Salientou que o tratamento da locomoção de 
pessoas tinha de se dar de forma linear. Quanto ao § 1º do art. 3º da referida lei (2), entendeu 
que tudo recomenda a tomada de providências a partir de dados científicos, e não conforme 
critério que se eleja para a situação. Sobre o art. 3º, § 7º, II, o ministro Marco Aurélio avaliou 
inexistir situação suficiente à glosa precária e efêmera, no que esta poderia provocar 
consequências danosas, nefastas em relação ao interesse coletivo. Vencidos, em parte, os 
ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiram parcialmente a medida cautelar, para 
conferir interpretação conforme ao inciso II do § 7º do art. 3º da Lei 13.979/2020, que 
condiciona a atuação dos gestores locais à autorização do Ministério da Saúde, a fim de explicitar 
que, nos termos da regra constitucional que preconiza a descentralização do Sistema Único de 
Saúde, e desde que amparados em evidências científicas e nas recomendações da Organização 
Mundial da Saúde, estados, municípios e DF podem determinar as medidas sanitárias de 
isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáveres. (1) Lei 
13.979/2020: “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, dentre outras, as seguintes medidas: (...) VI – restrição excepcional e temporária, 
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
por rodovias, portos ou aeroportos de: (...) b) locomoção interestadual e intermunicipal; (...) § 
6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (...) § 7º As medidas 
previstas neste artigo poderão ser adotadas: (...) II – pelos gestores locais de saúde, desde que 
autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput 
deste artigo; ou (...) (2) Lei 13.979/2020: “Art. 3º (...) § 1º As medidas previstas neste artigo 
somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as 
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.” ADI nº 6343 MC-Ref/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 976, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo976.htm 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo976.htm
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1.3.30 Covid-19 e pedidos de acesso à informação. O Plenário referendou medida cautelar em 

ações diretas de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do art. 6º-B da Lei 13.979/2020 
(1), incluído pelo art. 1º da Medida Provisória (MP) 928/2020, atos normativos que dispõem 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19). O colegiado esclareceu que a 
Constituição Federal de 1988 (CF) consagrou expressamente o princípio da publicidade como 
um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública no âmbito dos três Poderes. À 
consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do 
Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e 
criminal. Observou que o princípio da transparência e o da publicidade são corolários da 
participação política dos cidadãos em uma democracia representativa. Essa participação 
somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica 
das diversas opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes. A publicidade e a 
transparência são absolutamente necessárias para a fiscalização dos órgãos governamentais. O 
Tribunal entreviu ser obrigação dos gestores prestar melhor ainda as informações num 
momento em que as licitações não são exigidas para a compra de inúmeros materiais, em virtude 
do estado de calamidade. Realçou que o acesso a informações consubstancia verdadeira garantia 
instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos 
públicos de forma irrestrita, robusta e aberta. Dessa maneira, a publicidade específica de 
determinada informação somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim 
determinar. Salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta 
transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos arts. 5º, XXXIII 
e LXXII, e 37, caput, da CF (2). Em sede de cognição sumária, o Plenário concluiu que o 
dispositivo em debate transformou a regra constitucional de publicidade e transparência em 
exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a 
toda sociedade. Pretendeu-se restringir o livre acesso do cidadão a informações que a CF 
consagra. O ministro Roberto Barroso acrescentou que, na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação), existem válvulas de escape para situações emergenciais. Estão descritas no art. 11, 
notadamente no inciso II, que permite, na hipótese de impossibilidade fática, justificativa pela 
qual a informação não foi prestada. (1) Lei 13.979/2020: “Art. 6º-B. Serão atendidos 
prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei 12.527, de 2011, 
relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta 
Lei. § 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos 
ou nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de 
quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de: I – acesso 
presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou II – agente público ou setor 
prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de emergência de que 
trata esta Lei. § 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento 
no disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for 
encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto 
Legislativo 6, de 20 de março de 2020. § 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra 
negativa de resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 1º. § 
4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a 
informações de que trata o art. 10 da Lei 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema 
disponível na internet. § 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos 
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527, de 2011.” 
(2) CF: “Art. 5º (...) XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
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seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (...) LXXII – conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de 
dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; (...) Art. 
37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”. ADI 6351 MC-Ref, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 975, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-
19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o  
 

1.3.31 Covid-19: ADO e fixação de renda temporária mínima. O Plenário, por maioria, julgou 
prejudicado pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se 
pleiteava a fixação de renda temporária mínima para fazer frente à pandemia ligada ao novo 
coronavírus (Covid-19). Na inicial, sustentava-se que cabia ao Governo Federal propor, em 
favor dos mais necessitados, ante a fragilidade econômica decorrente das restrições à 
locomoção e ao exercício de atividades remuneradas tidas como não essenciais, medidas 
voltadas a assegurar a alimentação, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 
Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, entendeu cabível a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão. Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio (relator), que 
a reputou inadequada. Ressaltou que, quando a ação foi ajuizada, havia incurso no Congresso 
Nacional medida destinada a criar essa renda que acabou, por fim, sendo criada de forma 
temporária. No mérito, prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso que declarou o prejuízo 
da ação, uma vez que foi aprovado, pelo Congresso Nacional, o auxílio emergencial e, 
consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido. Vencido, nesse aspecto, o ministro 
Edson Fachin, que deu prosseguimento à ação. Para o ministro, a matéria deveria ter trânsito 
para examinar-se se há ou não o dever de legislar em matéria de renda básica, notadamente em 
períodos de grave crise econômico-social, mas não exclusivamente nesse âmbito. ADO 56/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 975, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-
19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o  

 
2 DIREITO CONSTITUCIONAL  

2.1      Competência do TCU. Recomendação. Natureza Jurídica. Determinação. Requisito. 
Não é a relevância da medida que a classifica como objeto de determinação ou de 
recomendação. É a existência de referência normativa ou jurisprudencial que legitima o TCU a 
expedir determinação. Se a medida expedida pelo Tribunal é tão somente proposta de práticas 
para melhoraria da gestão, deve ser realizada mediante recomendação. Acórdão nº 862/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o
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3. DIREITO FINANCEIRO  
 
3.1 Finanças Públicas. Conselho de fiscalização profissional. Responsabilidade fiscal. 

Empréstimo. Vedação. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, é vedada a 

realização de empréstimos de qualquer natureza a terceiros ou entre conselhos, por ausência de 

amparo legal. Acórdão nº 990/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.2 Representação. Regime especial de precatórios. Inadimplência do Poder Executivo 

Municipal. Desnecessidade de submeter a matéria ao Legislativo no momento da 

decisão. Irregularidade resultará obrigatoriamente na emissão de Parecer Prévio quando 

a apreciação das Contas do Chefe do Poder Executivo. Irregularidade de natureza grave 

passível de aplicação de multa, por ofensa à legislação financeiro-orçamentária. Na 8ª 

Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou Representação do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte noticiando inadimplência de pagamentos de precatórios por 

parte de Município, referentes ao exercício de 2016. Reputou-se desnecessária a submissão da 

matéria ao Legislativo, no momento da decisão, pois a matéria será considerada na apreciação 

das Contas do Chefe do Poder Executivo, que resultará obrigatoriamente na emissão de Parecer 

Prévio. Consoante Certidão emitida pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Norte, o Município em referência encontra-se inserido no regime especial de 

precatórios, sendo que, em 2016, encontrava-se inadimplente com sua obrigação constitucional 

de liberação tempestiva dos recursos. Ausência nos autos de indicação de qualquer circunstância 

que possa ter limitado ou condicionado a conduta do gestor (art. 21, parágrafo único, da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), que caracteriza irregularidade de natureza 

grave passível de aplicação de multa, por ofensa à legislação financeiro-orçamentária, nos termos 

do art. 107, II, b, da lei Complementar Estadual c/c art. 323, II, b, da Resolução nº 09/2012. 

Precedentes processos nº 7136/2015-TC, nº 7141/2015-TC e nº 17178/2016-TC. À 

unanimidade, o Colegiado julgou pela irregularidade da matéria, além de aplicação de multa em 

razão da inadimplência de pagamento de precatórios da Prefeitura Municipal. Processo nº 

17550/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

 

3.3 Covid-19 e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.  O Plenário, por maioria, 

referendou a medida cautelar anteriormente deferida e extinguiu a ação direta de 

inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto. A cautelar referendada concedeu 

interpretação conforme à Constituição Federal (CF) aos arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei Complementar 

101/2000 (1) — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — e 114, caput (2) e § 14 (3), da Lei 

13.898/2019 — Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (LDO/2020) —, para, durante a 

emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública 

decorrente do novo coronavírus (Covid-19), afastar a exigência de demonstração de adequação e 

compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados 

ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de Covid-19. Além disso, 

a medida se aplicou a todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e legais, tivessem 

decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. O autor da ação 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
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direta argumentava que o estabelecimento de novas despesas necessárias em virtude da pandemia 

acabaria sendo passível de responsabilização se não houvesse a interpretação conforme. 

Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), que referendou a liminar para 

garantir maior segurança jurídica. 

Com relação à LDO/2020, explicitou que o art. 114 foi alterado por lei posterior. O preceito 

passou a estabelecer que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 

Nacional e durante sua vigência, fica dispensada a compensação tratada em seu caput 

(LDO/2020, art. 114, § 16). O relator observou que, em suma, o pedido formulado na ação 

objetivou afastar a aplicabilidade de restrições para fins de combate integral da pandemia na saúde 

pública e em seus reflexos, como a manutenção de emprego e de empresas e a subsistência dos 

seres humanos. Esclareceu que o afastamento não afetaria de forma alguma o mandamento 

constitucional de transparência, de prudência fiscal, consubstanciado na LRF. Os dispositivos 

impugnados pretendem evitar gastos não previstos, a improvisação nas finanças públicas, e não 

vedar gastos orçamentários absolutamente necessários destinados à vida, à saúde, ao trabalho e à 

subsistência dos brasileiros. Ademais, a única válvula de escape seria o art. 65 da LRF, que afasta 

alguns dispositivos. O mencionado artigo estabelece regime emergencial para casos de 

reconhecimento de calamidade pública, afasta a necessidade de contingenciamento de recursos e 

sanções pelo descumprimento de limites de gastos com pessoal. Contudo, não prevê 

expressamente a possibilidade de criação de novas despesas emergenciais e necessárias no 

combate a uma pandemia, sem que tenham sido previstas anteriormente no orçamento. O 

ministro lembrou que o surgimento da pandemia do Covid-19 seria fato superveniente, 

imprevisível, cujas consequências gravíssimas eram impossíveis de serem programadas e exigem 

a atuação direta do Poder Público municipal, estadual e federal. Essa excepcionalidade foi 

considerada para a suspensão dos dispositivos questionados. Do ponto de vista jurídico e lógico, 

seria impossível a previsão dos efeitos econômicos quando aprovadas as leis orçamentárias. 

Sublinhou que a interpretação conforme dada na cautelar se baseou nos princípios da 

razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, na valorização do emprego e na saúde pública. 

Esses preceitos e princípios constitucionais seriam totalmente afastados se não houvesse a 

possibilidade de os entes combaterem a pandemia, auxiliando a população, inclusive, com 

recursos públicos. Se os dispositivos adversados fossem aplicados rigidamente, por exemplo, não 

seria possível a concessão do auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) durante a 

pandemia. A respeito do art. 42 da LRF (4), o relator rejeitou o pedido formulado pelo amicus 

curiae no sentido de que o dispositivo fosse abrangido pela cautelar, haja vista não ter sido 

impugnado pelo autor da ação. Na ação direta de inconstitucionalidade, a causa de pedir é aberta, 

mas o pedido não. Portanto, eventual análise do art. 42 deve ser feita na via própria. Noutro 

passo, o ministro Alexandre de Moraes julgou extinta a ação direta de inconstitucionalidade em 

virtude da superveniência da Emenda Constitucional (EC) 106/2020, que instituiu regime 

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública 

nacional decorrente de pandemia. Sublinhou não ter havido, na EC do “Orçamento de Guerra”, 

constitucionalização superveniente, e sim convalidação de atos praticados (EC 106/2020, art. 10). 

O relator consignou o prejuízo da ação, porquanto presentes, no art. 3º da EC 106/2020 (5), os 

requisitos que conduziram à concessão da liminar. Os gastos não devem implicar despesas 

permanentes e objetivam enfrentar, durante a vigência da pandemia, a calamidade pública e as 

suas consequências. Por fim, acentuou que o art. 3º da EC substitui o próprio entendimento da 
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cautelar deferida, desde que aplicado à União, aos Estados-membros e aos municípios. A perda 

de objeto se dá com a interpretação de que o art. 3º vale para os três entes da Federação. Em 

obiter dictum, o ministro Roberto Barroso sinalizou que a regra do art. 42 da LRF não deverá ser 

aplicada aos prefeitos nos dois últimos quadrimestres, porque ainda coincidirão com a pandemia. 

Vencidos o ministro Edson Fachin, que não extinguiu a ação, e o ministro Marco Aurélio, que 

não referendou a cautelar. O ministro Edson Fachin se ateve em ratificar a liminar e endossou o 

voto do relator no tocante ao art. 42 da LRF. A respeito da perda de objeto, anotou que 

demandaria análise para verificar se há simetria entre a EC 106/2020 e o objeto da cautelar. A 

medida anteriormente deferida cobre nitidamente os demais entes federativos e o art. 3º da EC 

faz referência ao Poder Executivo no singular. Abrir-se-ia campo de exame que, a rigor, não 

estaria pautado na ambiência do referendo. Ainda aduziu que a questão poderia ser apreciada em 

momento posterior. Por seu turno, o ministro Marco Aurélio assentou o prejuízo da ação direta. 

Enfatizou que o enfrentamento da calamidade pública não é realizado apenas pela União, mas 

também é feito pelos estados e municípios. No art. 2º da EC, há alusão a dispositivos observáveis 

nos três níveis. Dessa maneira, ter-se-ia disciplina linear, que alcança União, estados e municípios. 

Além disso, rememorou que o legislador, a quem cabia atuar, dispôs sobre a convalidação dos 

atos de gestão praticados a partir de 20 de março de 2020 (EC 106/2020, art. 10). Segundo o 

ministro, há incongruência em extinguir-se a ação e referendar-se a cautelar. A seu ver, os atos 

praticados com base na medida anteriormente deferida foram encampados pelos congressistas 

mediante o art. 10 da EC 106/2020. Além disso, a interpretação conforme pressupõe preceito 

que contemple duas interpretações e o legitimado para a ação não pode vir ao Supremo Tribunal 

Federal pedir carta em branco para descumprir lei. (1) Lei Complementar 101/2000: “Art. 14. A 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 

de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I – demonstração pelo 

proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 

forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio 

da lei de diretrizes orçamentárias; II – estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. § 1º A 

renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado. § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o 

caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor 

quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. § 3º O disposto neste artigo 

não se aplica: I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 

art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; II – ao cancelamento de débito cujo montante 

seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. (...) Art. 16. A criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

nos dois subsequentes; II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual 
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e com a lei de diretrizes orçamentárias. § 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: I 

– adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 

que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 

espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 

limites estabelecidos para o exercício; II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 

orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 

previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. § 2º A estimativa de 

que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. § 4º As normas do caput constituem condição prévia 

para: I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; II – 

desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição. (...) Art. 17. 

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a dois exercícios. § 1º Os atos que criarem ou aumentarem 

despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 

16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. § 2º Para efeito do atendimento do § 1º, 

o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 

metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos 

financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou 

pela redução permanente de despesa. § 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente 

de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. § 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo 

proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 

compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes 

orçamentárias. § 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 

das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. § 6º O 

disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 

de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. § 7º Considera-se 

aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. (...) Art. 24. Nenhum 

benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas 

ainda as exigências do art. 17. § 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento 

de despesa decorrente de: I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação 

prevista na legislação pertinente; II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços 

prestados; III –reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor 

real. § 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e 

assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e 

aos pensionistas.” (2) Lei 13.898/2019: “Art. 114. As proposições legislativas e as suas emendas, 

conforme o art. 59 da Constituição, que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem 

diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de 

estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois exercícios 

subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação para 

efeito de adequação orçamentária e financeira, e compatibilidade com as disposições 
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constitucionais e legais que regem a matéria.” (redação anterior à dada pela Lei 13.983/2020) (3) 

Lei 13.898/2019: “Art. 114. (...) § 14. Considera-se atendida a compensação a que se refere o 

caput nas seguintes situações: I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária de 2020, na forma do disposto no art. 

12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no Anexo IV; ou II – estar acompanhada de medidas de 

compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente 

da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.”(4) Lei Complementar 101/2000: “Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão 

referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa 

que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo 

único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício.” 

(5) EC 106/2020: “Art. 3º Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições 

legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e 

suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam 

dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à 

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. 

Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta 

Emenda Constitucional, não se aplica o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal.” 

ADI 6357 MC-Ref/DF, Informativo de  STF nº 977, disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 

4. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

4.1. Pessoal. Pensão especial de ex-combatente. Vedação. Benefício previdenciário. 

Acumulação. A pensão especial de ex-combatente de que trata a Lei 4.242/1963 não é 

acumulável com benefícios previdenciários ou com qualquer importância percebida dos cofres 

públicos e requer do beneficiário a condição de ser incapaz de prover os próprios meios de 

subsistência, não havendo quaisquer ressalvas acerca dessas restrições. Acórdão nº 3578/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.2.  Pessoal. Quintos. Tempo de Serviço. Vantagem opção. Empresa pública. Embratur.O 

tempo de exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à 

edição da Lei 8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa 

pública, não é computável para fins de incorporação de “quintos” (art. 62 da Lei 8.112/1990) 

ou pagamento da vantagem “opção” (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8º 

da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 929/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível 

em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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4.3.   Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário. O TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da 

Lei 9.784/1999, para a apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, 

reforma ou pensão, a contar da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF 

no julgamento do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Acórdão nº 4397/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.4.    A partir de 23.10.2019, a fixação de proventos que contenham a Rubrica 151 (Gratificação 

Insalubridade Caráter Transitório) deverá rejeitar a combinação de benefícios e 

requisitos de diferentes modalidades de aposentadoria. Em análise de concessão de 

aposentadoria, examinou-se a possibilidade ou não de incorporação da parcela atinente à 

insalubridade transitória (Rubrica 151). Verificou-se que a servidora havia reunido os requisitos 

para se aposentar proporcionalmente antes de 01/01/2007, data a partir da qual a incorporação 

do adicional passou a ser devida apenas aos ocupantes de cargos privativos da área de saúde. No 

entanto, requereu a aposentação na modalidade integral. Inicialmente, o processo foi relatado 

pelo Conselheiro-Substituto Igor dos Reis Fernandes, que acompanhou o entendimento da 

Procuradoria Especial no sentido de não ser cabível “que esta incorpore de qualquer maneira a 

Rubrica, uma vez que o fato gerador que possibilitou a incorporação não é o mesmo fato gerador 

que embasou a concessão da aposentadoria”. No entanto, foi aberta divergência no que tange à 

modulação dos efeitos da decisão. O redator do voto, Conselheiro Antonio Carlos de Moraes, 

destacou que, “por razões de segurança jurídica, boa fé dos administrados e possibilidade de a 

esfera administrativa implementar a nova interpretação, levada a cabo pela esfera controladora, 

o novo entendimento deva valer apenas para os casos futuros que sejam análogos aos destes 

autos”. Além disso, salientou que a doutrina especializada e a jurisprudência desta Corte de 

Contas recomenda a modulação temporal de novos entendimentos. Dessa forma, o Plenário 

acompanhou de forma majoritária o Voto-Vista, decidindo dar ciência à jurisdicionada de que 

esta Corte “somente efetuará o registro de aposentadorias, cuja fixação de proventos contenham 

a Rubrica 151 (Gratificação Insalubridade Caráter Transitório), para aqueles servidores que [...] 

reúnam as condições para se inativarem de forma proporcional ou integral até 31/12/2006 e 

tenham adquirido os requisitos para a aposentação até a data desta Decisão, caso o E. Plenário a 

aprove; e reúnam as condições para se inativarem de forma integral até 31/12/2006 e tenham 

adquirido os requisitos para a aposentação após a data desta Decisão”, restando “mantida a 

aludida parcela para aquelas aposentadorias já concedidas com base no critério até então aceito 

por esta Corte”. Processo nº 09/64000267/2016, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, 

disponível em: 

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf.  

4.5  Ato de inativação. Ausência de alimentação do Sistema SIAP. Opinativos pela negativa 
de registro. Medida desarrazoada. Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão 
do feito em diligência para alimentação do SIAP. Não se pode negar que a decisão pelo não 
registro, ainda que cabível no caso dos autos, se mostraria mais prejudicial aos servidores 
interessados do que ao município em si. Nesse passo e tendo em mente que a simples e objetiva 
alimentação do SIAP resolveria a questão, há que ser aplicado no presente o prescrito no §2º do 
artigo 457 do Regimento Interno deste Tribunal. No atual estado dos autos, mostra-se mais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf
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razoável, a conversão do julgamento em diligência pelos motivos acima expostos, sob pena das 
sanções previstas na Lei Complementar Estadual n.º 113/05 a serem impostas ao gestor 
responsável. Acórdão nº 478/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 
4.6Revisão de Proventos. Desaverbação de tempo excedente. Registro do ato. Em 

consonância com os pareceres constantes dos autos, julgo legal a revisão dos proventos, com a 
consequente desaverbação do tempo excedente de 2 anos, 5 meses e 27 dias relativo ao período 
de 4/9/1983 a 28/2/1986. Com efeito, a lei não veda a possibilidade de cômputo de tempo de 
serviço excedente para fins de concessão de outro benefício em regime diverso. O que se proíbe 
expressamente é a contagem do mesmo tempo de serviço ou de contribuição para obtenção de 
benefícios diversos. É importante registrar que, segundo informado pelo município, o tempo 
averbado não provocou reflexos financeiros em favor da interessada. Por fim, ressalto que o tema 
já foi objeto de debate no Acórdão nº 1763/18 – S1C (autos nº 138848/16) e no Acórdão nº 
1455/18 – S2C (autos nº 868106/17), ocasiões em que se assentou a possibilidade jurídica da 
desaverbação do tempo excedente e a competência do Tribunal de Contas para apreciar a revisão 
da aposentadoria nesses casos. Acórdão nº 574/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 
4.7 Recurso de Revista. Ato de inativação. Agente fiscal reenquadrado no cargo de auditor 

fiscal. Jurisprudência dominante do Tribunal determinando o registro de aposentadorias 
em caso análogos, em atenção aos princípios da confiança, segurança jurídica e da boa-
fé. Dever de manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência da 
Corte. Provimento.  A despeito de toda a argumentação aduzida e documentos juntados pelos 
interessados, extrai-se que o objeto do Recurso de Revista ora apreciado, seja ele a concessão do 
registro ao ato de inativação do recorrente, está de acordo com as recentes decisões e 
pronunciamentos da Unidade Técnica e MPC desta Corte. Deve-se levar em consideração ainda 
o fato de não haver decisões nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nas quais se contestam 
as leis estaduais, de maneira que se estender na obtenção de dados do registro perante a Paraná 
Previdência ou aguardar a promulgação das decisões perante o STF, seria uma afronta à segurança 
jurídica, o princípio da confiança e da boa-fé. Face o exposto, fica claro que a negativa do registro 
de aposentadoria, para que se aguarde pôr fim a tramitação dos autos quanto a 
(in)constitucionalidade das Leis Complementares em questão, traria danos irreparáveis ao 
recorrente, afrontando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como o bem estar e 
celeridade processual que se preza desta Corte, de maneira que acompanho as manifestações da 
CGE e do Ministério Público de Contas, provendo o registro ao ato de inativação do recorrente. 
Acórdão nº 530/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 
4.8 Prejulgado. Intepretação das regras de transição das EC 41/03, 47/05, 71/12 da 

Constituição Federal. Retificação. Aprovação. Enunciados. OS MEMBROS DO 
TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos 
do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por 
unanimidade: I. retificar, de ofício, o Prejulgado, em razão dos fundamentos expostos, 
encerrando-o com os seguintes enunciados: a) Tempo de efetivo exercício no serviço público: 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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tem interpretação restrita nos termos da jurisprudência atua do Superior Tribunal de Justiça; b) 
Considerando que não há análise de empregadores no sistema desta Corte, mas apenas de 
vínculos, o tempo laborado em empresas públicas e sociedades de economia mista não são 
computados para fins de validação das regras de ingresso das EC 41, 47 e 70, por serem relações 
celetistas e não de regime estatutário; c) Suprime-se o item “c”, posto que segue a sorte do item 
“a”; d) Quanto aos servidores efetivados e os que tiveram seus empregos transformados em 
cargos públicos, entende-se que, no caso das migrações de regime realizadas após a Constituição 
Federal de 1988, mediante lei, são aceitas para fins de regras de ingresso, desde que efetuadas até 
as datas limites de ingresso de cada uma das Emendas 20/98 (no caso do art. 8º), 41/2003, 
47/2005 e 70/2012; e) os destinatários das regras de transição não devem ser definidos pelo 
momento que ingressaram no RPPS, pois há casos em que os servidores, embora detentores de 
cargo efetivo, permanecem filiados ao RGPS e esse período deve ser considerado para fins de 
atendimento às regras de ingresso; f) retificando o erro material contido nos subitens e.1, e.2 e 
e.3, do Acórdão principal, tem-se: Para EC 20/1998: o ingresso no serviço público deve ter 
ocorrido até 16/12/1998 em cargo efetivo ou emprego público, vinculado ao RPPS ou ao RGPS, 
desde que, no caso do art. 8°, tenha sido objeto de transformação em cargo efetivo antes da EC 
20/98; Para EC 41/2003: o ingresso no serviço público dever ter ocorrido em cargo efetivo até 
16/12/1998 ou 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado RPPS ou RGPS, sendo 
neste apenas os regidos pelo regime estatutário; Para EC 47/2005: o ingresso no serviço público 
dever ter ocorrido em cargo efetivo até 16/12/1998, vinculado RPPS ou RGPS, sendo neste 
apenas os regidos pelo regime estatutário; Para EC 70/2012: o ingresso no serviço público dever 
ter ocorrido em cargo efetivo até 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado RPPS 
ou RGPS, sendo neste apenas os regidos pelo regime estatutário. Acórdão n 541/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242.   

 
4.9 Alteração jurisprudencial – reflexos no ato de aposentadoria do servidor público 

municipal que realizou mudança irregular de cargo (ascensão funcional). Tratam os autos 
de Recurso Ordinário interposto pelo prefeito de Santa Helena de Goiás e pela gestora do Santa 
Helena de Goiás – PREV visando a reforma do Acórdão nº 05982/19. O Tribunal Pleno acatou, 
por unanimidade, o voto do Revisor, no sentido de: (1) considerar legal o ato de concessão de 
aposentadoria voluntária da servidora no cargo de Assistente Legislativo e determinar seu 
registro; (2) desconstituir as multas aplicadas aos recorrentes; (3) informar que, com fundamento 
no art. 6º da EC nº 41/03, os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a última 
remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria; (4) informar que a 
paridade será total, consoante regra do art. 7º da EC nº 41/03 c/c art. 2º da EC nº 47/05, ou 
seja, que os proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas quaisquer 
vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei; e (5) ressaltar que a Vantagem Pessoal Nominal Identificável 
(VPNI absorvível) tem natureza temporária, se sujeita apenas aos reajustes gerais dos servidores 
públicos, e seu montante será absorvido sempre que houver reorganização ou reestruturação dos 
cargos e carreiras, ou remunerações previstas em lei, até sua completa extinção. O Revisor trouxe 
em síntese o novo entendimento firmado pelo TCMGO sobre o assunto, resumida nos seguintes 
termos: “a) mudança irregular de cargo (por meio de acesso, ascensão ou qualquer outra 
nomenclatura prevista em ato normativo municipal) ocorrida até 5 (cinco) anos antes da data da 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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aposentadoria: inafastável o dever de retificação do ato de aposentadoria para que a inativação 
seja processada no cargo de provimento inicial (aquele inicial e licitamente ocupado), com base 
nos vencimentos deste e sem qualquer possibilidade de manutenção dos valores irregularmente 
fixados para os proventos (VPNI), observado, em cada caso, a incidência do entendimento 
cristalizado na Súmula n.º 106 do Tribunal de Contas da União; b) mudança irregular de cargo 
(por meio de acesso, ascensão ou qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo 
municipal) ocorrida entre 5 (cinco) e 20 (vinte) anos antes da data da aposentação: em atenção 
ao princípio da segurança jurídica, desde que observada boa-fé e ausente qualquer impugnação 
ao ato que alçou o servidor ao cargo a que só poderia chegar pela via do provimento originário 
(requisitos que devem ser analisados à luz do caso concreto), é possível retificar o ato original de 
aposentadoria, com readequação da remuneração para corresponder àquela do cargo de origem 
(cargo licitamente ocupado, ainda que extinto) e complementação remuneratória, até o limite 
necessário para atingir o atual valor nominal percebido (independente da estrutura remuneratória 
da carreira do cargo), por meio do pagamento de parcela remuneratória a ser absorvida, à medida 
que houver reajustamento na remuneração/proventos do servidor, até que se alcance a 
remuneração que se pretendia preservar (valor atual); e c) mudança irregular de cargo operada há 
mais de 20 (vinte anos) da data da aposentadoria: observados os critérios estabelecidos na DN 
n.º 5/2019 (art. 18, caput e § 2º, IV), referida mudança de cargo (por meio de acesso, ascensão 
ou qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo municipal) não ensejará a ilegalidade 
do ato de aposentadoria.” O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 01569/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 

 
4.10   Consulta. Processos concessivos de aposentadoria. Instrução com cópia do diário oficial. 

Ato administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade. Em processo de Consulta 
formulada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do RN (IPERN), este questionou a 
necessidade da inclusão de cópia da publicação do ato aposentador na instrução de processos 
concessivos de aposentadoria, alegando que o carimbo com a data da publicação e o número do 
Diário Oficial em que ato foi publicado atenderia o solicitado pelo TCE/RN. Os Conselheiros 
decidiram, à unanimidade, considerando os recursos disponibilizados atualmente, em que é 
possível fazer a consulta à publicação do ato aposentador eletronicamente, no sítio eletrônico do 
Diário Oficial do Estado do RN, que a comprovação a qual se refere o "Item III - Da 
Aposentadoria", subitem 19, do Anexo Único da Resolução nº 008/2012-TCE/RN admite, além 
de cópia da publicação no diário oficial, outros meios formais para atestar a divulgação do ato, 
inclusive por certidão, desde que sejam reunidas informações suficientes para consulta, como a 
data, o número de edição do veículo oficial de divulgação e a página em se encontra o ato. 
Processo nº 16370/2017-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

 
4.11 Aposentadoria. Pensão. Transferência para reserva remunerada. Reforma. Não 

saneamento do ato. Recusa de registro sem aplicação de sanção. Desídia do gestor. 
Aplicação de multa.  Nos atos de pessoal sujeitos a registro, no caso de o jurisdicionado não 
adotar providências necessárias ao exato cumprimento da lei, determinadas por esta Corte, 
somente deve ser aplicada a multa em caráter de absoluta excepcionalidade, uma vez que, quanto 
a esses processos, compete ao Tribunal de Contas o exame da legalidade dos atos e o consequente 
registro ou recusa deste, não havendo que se cogitar, a priori, em aplicação de multa ao gestor 
público, excetuados os casos de absoluta desídia no atendimento às decisões desta Corte. 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
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Processo nº 236.716-4/18, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 2/20, disponível em:  
https://www.tce.rj.gov.br 

 
4.12. Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Sisac. É possível examinar o mérito 

de ato de alteração de aposentadoria sem que o respectivo ato inicial conste do sistema 
informatizado de pessoal, desde que essa ausência não comprometa a quantidade mínima de 
informações necessárias para tal exame. Acórdão nº 4430/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 308, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.13 Aposentadoria. Proventos. Insalubridade VPNI. Contribuição previdenciária. A vantagem 
VPNI insalubridade, instituída pela MP 568/2012, somente pode integrar proventos de 
aposentadoria caso o servidor tenha optado na ativa pela inclusão dessa parcela remuneratória na 
base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 4º, § 2º, da Lei 10.887/2004). Acórdão 4192/20, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.14. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. A ausência de registro do ato inicial de 
concessão de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois, além 
de o benefício previdenciário ainda não ter se aperfeiçoado no âmbito do TCU, a alteração possui 
natureza acessória à concessão inicial. A alteração deve ser apreciada após ou em conjunto com a 
concessão inicial. Acórdão nº 4232/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.15. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço.    
Estado-membro. Município. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal 
prestado anteriormente por militar pode ser computado para fins de contagem de tempo para a 
reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, 
da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou 
sua melhoria), tendo em vista o que dispõem os arts. 136 c/c 137, inciso I e § 1º, da mesma lei. 
Acórdão nº 4708/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

   

4.16. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de 
tempo de serviço. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para 
fins de contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na 
redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade 
correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal. Acórdão 
nº 4716/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.17. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 
extraordinário. O TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999, para a apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma 

https://www.tce.rj.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Mpv/568.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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ou pensão, a contar da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF no 
julgamento do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Acórdão nº 4397/20, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 78, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
5. DIREITO PROCESSUAL  
 
5.1.  Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão Multa. Dosimetria. Critério. Não 

configura omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração a ausência de indicação do 

critério utilizado para estipular o montante da multa, uma vez que a dosimetria da sanção é 

orientada por juízo discricionário de valor acerca da gravidade das irregularidades verificadas no 

caso concreto, tendo como limites apenas aqueles fixados legal e regimentalmente (arts. 57 e 58 da 

Lei 8.443/1992 e art. 268, incisos I a VIII, do Regimento Interno do TCU). Acórdão nº 865/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.2.    Direito Processual. Princípios da independência das instâncias. Decisão judicial. Sentença 
penal absolutória. A absolvição penal afasta a responsabilidade administrativa do gestor perante 
o TCU apenas quando declarar a inexistência do fato ou da autoria imputada. Se a absolvição for 
por falta de provas ou ausência de dolo, tal responsabilidade não é excluída. Acórdão nº 869/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 
5.3.   Direito Processual. Citação. Validade. Citação por Edital. Endereço. Base de Dados. É 

válida a citação por edital quando demonstrado que não foi possível localizar o responsável em 
nenhum dos endereços constantes das bases de dados disponíveis para consulta. Acórdão nº 
4198/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 
5.4.  Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Multa. Valor. Alteração. Recurso. 

Afastada a condenação em débito em etapa recursal, o TCU pode manter o julgamento pela 
irregularidade das contas e alterar o valor e o fundamento legal da multa, se remanescer ato ilegal 
sobre o qual já se tenha oportunizado ao responsável o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. Acórdão nº 3998/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 
5.5.   Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Jurisprudência. Alteração. Não pode o 

TCU aplicar nova interpretação da legislação se for mais gravosa ao responsável do que a 
jurisprudência do Tribunal vigente à época dos fatos em análise, em razão do disposto no art. 2º, 
parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, subsidiariamente aplicável aos processos de 
controle externo, e no art. 24 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lindb). Acórdão nº 4719/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.6.    A condenação do responsável revel deve estar fundamentada em provas que caracterizam 
sua conduta irregular, uma vez que os elementos dos autos são analisados em busca da 
verdade material. Em análise de convênio, verificou-se que restaram pendentes as razões de 
defesa do gestor à época da celebração do ajuste em apreço. Ao examinar o caso, o Relator, 
Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, aduziu que a conduta do gestor “não violou 
qualquer dispositivo legal a possibilitar que esta Corte venha a lhe imputar sanção por fato típico 
previsto na legislação de regência”. Concluiu, ainda, que “o efeito da revelia nos processos do 
controle externo difere daquele previsto no Código de Processo Civil. No âmbito civil, a ausência 
de manifestação do réu gera presunção de veracidade dos fatos a ele imputados, de modo que sua 
inércia opera contra sua defesa. Nos Tribunais de Contas, a condenação do responsável revel deve 
estar fundamentada em provas que caracterizam sua conduta irregular, vez que, 
independentemente de o citado ter apresentado alegações de defesa, os elementos nos autos são 
analisados em busca do princípio da verdade material, como no caso destes autos”. Destacou, por 
fim, jurisprudência do TCU no sentido de que o referido princípio faz com que, mesmo diante de 
revelia, não sejam reputados verdadeiros os fatos antes da análise dos elementos constantes dos 
autos. Diante disso, considerando cumpridas as formalidades legais atinentes ao convênio em 
questão, o Plenário, nos termos do voto do Relator, decidiu pelo conhecimento para fins de 
arquivamento do processo. Processo nº 40/0262/2013, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, 
disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf 

5.7.  No âmbito dos processos de fiscalização que tramitam no TCMRJ, aplica-se o prazo 
prescricional de cinco anos ao julgamento de contas e às providencias a ele relacionadas. 
Quanto aos fatos posteriores à edição a Emenda nº 57/2014 à CERJ, inicia-se a contagem 
a partir do término do exercício seguinte ao da efetiva prestação de contas ou àquele em 
que as contas deveriam ter sido prestadas. Quanto aos fatos anteriores à referida Emenda, 
o termo inicial será a data de 01.01.2017.  Em análise realizada no âmbito de Inspeção Ordinária, 
o Relator, Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, entendeu necessário enfrentar a questão do prazo 
prescricional aplicável aos processos de controle externo no âmbito do TCMRJ. A respeito do 
tema, aduziu o Relator que “a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º da CRFB, exceção no 
ordenamento brasileiro, aplica-se, conforme literalidade do citado parágrafo, às ‘ações de 
ressarcimento’, nada tendo a ver com as ações de controle externo no âmbito dos Tribunais de 
Contas”. Dessa forma, por conta da incidência do disposto no art. 125, inciso XII, da Constitfuição 
do Estado do Rio de Janeiro (CERJ) – aplicável ao TCMRJ por força do art. 124, §3º, da Carta 
Política estadual –, “o poder de julgar contas, bem como de tomar providências relacionadas ao 
julgamento das contas (como imputar débito), prescreve no prazo de cinco anos [...]. O marco 
inicial da contagem será, para os fatos ou atos posteriores à edição da Emenda no 57/2014 à CERJ, 
o término do exercício seguinte ao da efetiva prestação de contas ou o término do exercício 
seguinte àquele em que as contas deveriam ter sido prestadas, caso o gestor fosse obrigado”. 
Quanto aos fatos anteriores à vigência da Emenda no 57/2014, “considerar-se-á que as contas 
deveriam ter sido prestadas em 2015 e que o prazo de 5 anos definido pela CERJ começou a contar 
a partir do final do ano de 2016, ou seja, o termo a quo será a data de 01.01.2017. Desse modo, os 
fatos anteriores à vigência da referida emenda prescreverão em 01.01.2022”. Por fim, esclareceu 
que “o artigo 125, XII, da CERJ é aplicável a todo e qualquer processo de “contas” que tramite na 
Corte de Contas carioca, e não apenas aos processos específicos de “prestação ou tomada de 
contas” com base em interpretação sistemática”. Pelo exposto, no caso concreto, o Plenário, ao 
acompanhar o voto do Relator, considerou não consumada a prescrição, razão pela qual decidiu 
pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, com citação do responsável. Processo 

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf
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nº 40/0487/2011, Boletim Jurisprudencial TCMRJ  nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf.  

5.8   Denúncia que tem por objeto cobrança de dívida inadimplida. Incompetência do Tribunal 
de Contas, que não se confunde com o órgão jurisdicional. Extinção e arquivamento do 
feito. A 1ª Câmara decidiu, à unanimidade, pela extinção e arquivamento de denúncia que 
registrava a ausência de pagamento, desde 06/12/2010, das premiações do concurso de quadrinhos 
“Prêmio Moacy Cirne”, promovido pela Fundação José Augusto (FJA), então denunciada, por 
ausência de pressuposto processual de validade, haja vista a incompetência da Corte de Contas 
Estadual para analisar e decidir a matéria de fundo. O colegiado entendeu que a suposta omissão 
não poderia ser enquadrada como irregularidade formal, passível de multa. Nas palavras do Relator, 
Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes: “tratando-se de situação de mero 
inadimplemento, (...) este tribunal não tem competência para exigir da Administração Pública o 
pagamento de quantia certa e líquida oriunda de determinada obrigação, visto que não funcional 
como órgão de cobrança, sendo a exigibilidade dela matéria reservada à jurisdição”. Processo nº 
017079/2013-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.9  Prestação de Contas. Ausência de documentos. Contas iliquidáveis. Análise de despesa 
com mais de cinco anos da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 464/2012. 
Prescrição de acordo com o art. 111 da Lei Complementar nº 464/2012. Arquivamento dos 
autos. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou processo iniciado com 
Representação apresentada a esta Corte de Contas pelo MPjTC, requerendo a realização de 
Inspeção Especial na Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras com o fito de identificar 
irregularidades referentes a sua situação funcional, o que foi acatada por meio do Acórdão nº 
660/2006. O Colegiado reconheceu a iliquidez das despesas mencionadas no voto, nos temos do 
voto do Relator, em conformidade com o caput e o §1º do art. 76 da Lei Complementar nº 
464/2012, no sentido de que não se faz possível responsabilizar o gestor pela ausência documental 
hábil à verificação de irregularidades, vez que a instrução foi aberta muito após o período de análise 
dos autos encerrar seu exercício, não se podendo identificar com certeza a responsabilidade pela 
existência dos documentos requeridos ou por sua eventual perda. No mérito, o Colegiado entendeu 
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no que tange as falhas formais verificadas 
nos autos e seu consequente arquivamento , consoante estabelecido no art. 111, da Lei 
Complementar nº 464/2012, a teor do art. 434 da Resolução nº 009/2012 – TCE (Regimento 
Interno desta Corte), de acordo com o qual todos os processos em tramitação há mais de 5 (cinco) 
anos, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 464/2012, podem, em tese, ser objeto 
da prescrição quinquenal. Processo nº 15148/2002-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.10 Apreciação de Contas de Gestão. Balancetes e Irregularidades formais. Óbito do 
responsável. Integração ao processo da representante do espólio muitos anos após a 
realização das despesas fiscalizadas. Inviabilidade do exercício do contraditório e ampla 
defesa. Iliquidez meritória quanto às irregularidades de cunho material. Arquivamento dos 
autos. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou processo sobre análise de 
balancetes de Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Serra Caiada, referentes aos meses de 
abril a julho de 2000. No bojo dos autos, verificou-se o óbito do responsável, sendo determinada 
a citação da inventariante do respectivo espólio, entendendo-se que o superveniente óbito do 
responsável constitui causa de extinção da punibilidade, com base nos princípios da pessoalidade 

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo


 

_____________________________________________________________________________________________ 
RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 
Página 55 de 57 

da pena, a teor do disposto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, assim, a multa a ser imposta 
não poderia passar da pessoa do responsável, contudo, tal sorte não assiste à hipótese de 
constatação de dano ao erário e o seu consequente dever de ressarcimento. Verificou-se, no 
entanto, ter decorrido extenso lapso temporal entre a data da realização das despesas questionadas 
e a integração da parte ao processo, razão pela qual resta inviabilizado o exercício do direito de 
defesa, com a consequente prejudicialidade do prosseguimento da instrução processual. Ademais, 
entendeu-se pela impossibilidade de imputar o dever de ressarcimento à sucessora do responsável 
tendo como fato gerador um dano ao erário presumido, em face da não prestação de contas pelo 
gestor à época. Disse disso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e de ampla defesa, 
mesmo diante da ocorrência de possíveis irregularidade materiais, entendeu o Colegiado, nos 
termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator, pela impossibilidade de prosseguimento da 
instrução processual, haja vista a iliquidez meritória quanto às irregularidades materiais suscitadas, 
em conformidade com o art. 76, da Lei Complementar nº 464/2012, com o consequente 
arquivamento do feito. Processo nº 005877/2002-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.11 Apuração de responsabilidade. Atraso no envio dos relatórios da LRF. Análise da gestão 
fiscal. Desnecessidade de envio de parecer. Reconhecimento da prescrição parcial. 
Afastamento da prescrição intercorrente. Incidência da Súmula 29-TC. Aplicação de multa 
pelo TCE autorizada pela Constituição Federal. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 
de Contas analisou processo sobre análise de balancetes de Receita e Despesa da Prefeitura 
Municipal de Serra Caiada, referentes aos meses de abril a julho de 2000. No bojo dos autos, 
verificou-se o óbito do responsável, sendo determinada a citação da inventariante do respectivo 
espólio, entendendo-se que o superveniente óbito do responsável constitui causa de extinção da 
punibilidade, com base nos princípios da pessoalidade da pena, a teor do disposto no art. 5º, XLV, 
da Constituição Federal, assim, a multa a ser imposta não poderia passar da pessoa do responsável, 
contudo, tal sorte não assiste à hipótese de constatação de dano ao erário e o seu consequente 
dever de ressarcimento. Verificou-se, no entanto, ter decorrido extenso lapso temporal entre a data 
da realização das despesas questionadas e a integração da parte ao processo, razão pela qual resta 
inviabilizado o exercício do direito de defesa, com a consequente prejudicialidade do 
prosseguimento da instrução processual. Ademais, entendeu-se pela impossibilidade de imputar o 
dever de ressarcimento à sucessora do responsável tendo como fato gerador um dano ao erário 
presumido, em face da não prestação de contas pelo gestor à época. Disse disso, em homenagem 
aos princípios da razoabilidade e de ampla defesa, mesmo diante da ocorrência de possíveis 
irregularidade materiais, entendeu o Colegiado, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro 
Relator, pela impossibilidade de prosseguimento da instrução processual, haja vista a iliquidez 
meritória quanto às irregularidades materiais suscitadas, em conformidade com o art. 76, da Lei 
Complementar nº 464/2012, com o consequente arquivamento do feito. Processo nº 
005877/2002-TC, , Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.12. Revelia. Efeitos nesta Corte de Contas. Código de Processo Civil. Princípio da Verdade 
Material. Nos processos deste Tribunal, à revelia não implica a presunção de que sejam 
verdadeiras todas as imputações levantadas contra os responsáveis. Nessa toada, a despeito da 
revelia, a avaliação da responsabilidade do agente nos processos perante esta Corte não prescinde 
dos elementos existentes nos autos ou para ele carreados, porquanto são regidos pelo princípio da 
verdade material. Processo nº 234.868-3/10, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 1/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
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5.13 Tomada de Contas. Trancamento das Contas. Arquivamento sem julgamento do mérito. 
Diferenciação. Na hipótese de decisão pelo Trancamento das Contas – em razão de serem 
consideradas iliquidáveis por caso fortuito ou de força maior –, ainda é possível, em tese, que as 
contas sejam reabertas no prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da publicação da decisão, a 
teor do disposto no art. 25, § 1º, da Lei Orgânica deste Tribunal. Na hipótese de decisão pelo 
Arquivamento sem Resolução de Mérito por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo – consubstanciada tal ausência no prejuízo ao 
contraditório e à ampla defesa pelo transcurso de significativo lapso temporal –, inexiste a 
possibilidade de reabertura das contas no referido prazo quinquenal aplicável à hipótese de 
Trancamento. Processo nº 101.320-7/18, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 1/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

5.14 Recurso de Revisão. Ação rescisória. Requisito para o cabimento. O Recurso de Revisão 
interposto contra decisão desta Corte, a exemplo da Ação Rescisória no processo civil, é 
modalidade recursal de cabimento tarifado, em que se oferece ao interessado a oportunidade de 
reabrir a discussão de mérito, desde que comprove a existência de alguma das hipóteses 
taxativamente previstas em lei, no caso, o art. 73 da Lei Complementar nº 63/90 (erro de fato 
resultante de atos, cálculos ou documentos; violação literal de lei; falsidade ou insuficiência de 
documentos em que se fundamentou a decisão; superveniência de novas provas; ou falta de 
citação). Processo nº 100.418-5/19, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

5.15. Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Advogado. Identificação. OAB. Vício 
insanável. Erro na indicação do número da OAB do advogado na pauta da sessão de julgamento 
caracteriza falha insanável apta a ensejar a declaração de nulidade do acórdão recorrido, pois 
consubstancia prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Acórdão nº 1060/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

5.16.  Direito Processual. Prova (Direito). Prova emprestada. Inquérito policial. É lícita a utilização 
de informações produzidas em inquérito policial nos processos do TCU, desde que seja observado, 
no processo de controle externo, o contraditório e a ampla defesa acerca da prova emprestada. 
Sendo lícita, a prova deve ser considerada, sendo irrelevante como ela chegou ao processo. 
Acórdão nº 1061/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.17.  Precatório. Direito de Preferência (art. 100, § 2º, da CF/1988). Reconhecimento, mais de 
uma vez, em um mesmo precatório. Impossibilidade. A preferência prevista no § 2º do art. 
100 da Constituição Federal não pode ser reconhecida mais de uma vez em um mesmo precatório. 
Quanto ao direito de preferência, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, o STJ tem pacífico entendimento pela possibilidade de haver, mais de uma vez, o 
reconhecimento ao credor do direito à preferência constitucional no pagamento de precatório, 
ainda que no mesmo exercício financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do 
art. 100 da CF/1988 em cada um dos precatórios. Contudo, a preferência autorizada pela 
Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porquanto, por via 
oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2º 
do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para preferência, eventual saldo 
remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Portanto, as 
hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou deficiência) devem ser 
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consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que tenha como destinatário um mesmo 
credor. AgInt no RMS 61.014-RO, Informativo de Jurisprudência do STJ Nº 670, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
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