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1.3 Fiscalização e Controle  
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Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
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nova Lei Orgânica do TCE/RN. 
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ampla defesa em atos administrativos complexos. Súmula vinculante n 31. 
Necessidade de ultrapassagem de interregno de tempo superior a 5 anos, desde a 
chegada dos autos no Tribunal. 

1.3.10 Auditoria de avaliação da despesa pública de pessoal executada pela Câmara 
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN | Desproporcionalidade entre cargos 
de provimento efetivo e de livre nomeação e exoneração | desconformidade com 
o entendimento do STF no julgamento da ADI 4125 e do AgR no RE n° 365.368 
| acumulação vedada de cargos públicos conforme art. 37, XVI da CRFB | Medida 
cautelar de redimensionamento do quantitativo de servidores, realização de 
concurso público, e instauração de processos administrativos disciplinares para 
apurar irregularidades. 

1.3.11 Contratações irregulares por prática de nepostismo e afronta ao princípio da 
impessoalidade.  

1.3.12 Avaliação do desempenho da educação infantil com foco no cumprimento das 
metas constantes dos Planos Nacional e Municipal de Educação. 

1.3.13 Consulta. Cooperativa de Crédito. Lei Complementar nº 161/2018. Resolução nº 
4.659/18 do Conselho Monetário Nacional. Pelo conhecimento e apresentação de 
resposta. Observância ao entendimento consolidado nas consultas nºs 41792-2/18 
e 184677/18. 

1.3.14 Consulta. Utilização de maquinário da prefeitura (motoniveladora, retroescavadeira, 
trator de esteira e pá carregadeira, rolo compactador, caminhão caçamba, etc), para 
realização de reformas e melhoramentos em estradas vicinais municipais e 
intermunicipais, nas estradas rurais em propriedades particulares, bem como em 
propriedades privadas no perímetro urbano para a construção de moradias e 
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incentivo ao desenvolvimento da indústria, mediante a cobrança pelos serviços 
prestados. Conhecimento e resposta nos termos do voto. 

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Consulta. Captação de recursos municipais por cooperativas de crédito. 

Equiparação com as instituições financeiras não oficias. 
2.2 Legitimidade ativa do incidente de inconstitucionalidade |Interpretação do art. 404, 

§ 1º, do RITCE/RN conforme a Constituição | Possibilidade das partes, não 
restrita ao membro ou ao representante do MPC, de promover o incidente de 
inconstitucionalidade. 
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às Empresas Estatais Dependentes. 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Petróleo. Consulta. 

3.5 Finanças públicas. Receita pública. Aplicação. Vedação. Dívida pública. Despesa 
com pessoal. Superávit financeiro. Royalties. Petróleo. Consulta.  

3.6 Finanças Públicas. Dívida Pública. Amortização. Juros. Compensação financeira. 
Petróleo. Gás natural. Geração de energia elétrica. Recursos minerais. Consulta 

3.7 Finanças Públicas. Restos a pagar. Vedação. Princípio da anualidade orçamentária. 
Princípio da razoabilidade. 

 
4. Direito Previdenciário 

 
4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Administração Pública. Aposentadoria. Pensão civil. 

Ex-Território federal. Transposição de regime jurídico. 
4.2 Aposentadoria. Segurado em gozo de auxílio-doença. Natureza não acidentária. 

Cômputo do tempo de serviço especial. Possibilidade. Tema 998. 
4.3 Aposentadoria por tempo de contribuição. Atividade especial. Empregado rural. 

Lavoura de cana-de-açucar. Equiparação. Categoria profissional. Atividade 
agropecuária. Decreto n. 53.831/1964. Impossibilidade. 

4.4 Pensão por morte derivada de aposentadoria. Revisão. Prazo decadencial. Termo 
inicial. Data da concessão do benefício originário. 

4.5 Consulta. Município. Cargos Acumuláveis. Impossibilidade de Contagem de 
Tempo de Serviço Prestado em Cargo para o qual o Servidor já se aposentou. 
Exigência de Contribuição Distinta em cada Regime Previdenciário após a Edição 
da Emenda Constitucional nº 20/98. 
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4.6 Consulta. Fundo de Previdência Municipal. Contagem Recíproca de Tempo de 
Contribuição entre Fundos de Previdência de RPPS Distintos. Preliminar. 
Admissibilidade. Art. 210-B, IV, do RITMG. Imprecisão da Terceira Indagação. 
Mais de Uma Interpretação Possível. Inadmissibilidade. Admissão dos 
Questionamentos Restantes. Mérito. Artigo 6º, Art. 40, § 9º e Art. 201, § 9º, da 
Constituição Federal. Ordem Social e Direitos Sociais. Contemplação Necessária 
pelos Aplicadores do Direito. Art. 8º-A da Lei nº 9.796/99. Possibilidade da 
Contagem Recíproca entre RPPSs. Reconhecimento pela Legislação 
Infraconstitucional. Aplicação da Lei nº 9.796/99. Restrição à Contagem Recíproca. 
Competência Exclusiva do Legislador Federal. Compensação Financeira. 
Observância do Decreto Federal nº 3.112/1999. Fundos Irregulares. Suspensão da 
Pagamentos. Vedação. Artigo 210-D, IV, do RITCEMG. 

4.7 Mandado de injunção e aposentadoria de servidor público com deficiência. 
4.8 Denegação de Registro de Aposentadoria. Legislação não enviada ao Sistema Legis. 
4.9 É vedada permanência no cargo após aposentadoria voluntária de servidor público 

estatutário segurado do RGPS. 
4.10 Consulta. Reversão compulsória ao cargo de origem a servidor cuja aposentadoria 

por invalidez foi cessada. Caso tal cargo tenha sido extinto, pode ser aproveitado 
em outro cargo, de atribuições e complexidade semelhantes, que se refletem em 
nível de escolaridade e vencimentos iguais aos do caso de origem, em respeito ao 
princípio do concurso público (inciso II do artigo 37 da CF). Caso tal 
aproveitamento não seja possível, o servidor deve ser colocado em disponibilidade, 
com vencimentos do cargo de origem, proporcionais ao tempo de contribuição, até 
que seja possível o aproveitamento (§ 3º do artigo 41 da CF). 

 
5. Direito Tributário 

 
5.1 Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL. Base de Cálculo. Inclusão do Crédito Presumido de Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI. Possibilidade. 

5.2 Medida Cautelar Fiscal. Grupo Econômico de Fato. Fraude. Indisponibilidade de 
bens e/ou direitos de pessoas não integrantes do polo passivo. Possibilidade. 

5.3 Medida Cautelar Fiscal. Grupo Econômico de Fato. Atos Fraudulentos. 
Indisponibilidade de Bens. Limite no Ativo Permanente. Inexistência. 
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1. Direito Administrativo  
 
1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Responsabilidade. Convênio. Débito. Solidariedade. Empresa privada. Evento. 
Documentação. Deve ser imputado débito, de forma solidária, à empresa contratada para a realização 
de eventos no caso de o TCU não reconhecer a execução do objeto conveniado. É inerente às 
contratações celebradas sob o regime jurídico administrativo a necessidade de a contratada que recebe 
recursos federais manter, sob sua guarda, documentação comprobatória da execução avençada, 
considerando a possibilidade de vir a ser exigida pelo Tribunal. Acórdão nº 1927/2019- Plenário, 
Boletim de Jurisprudência TCU nº 279, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

1.1.2 Consulta. Publicidade Institucional. Serviços Executados de Forma Contínua. 
Prorrogação Admissível. Requisitos. Necessidade Permanente. Vantajosidade para a 
Administração. 1. Os contratos de publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas de orientação social ou de caráter informativo, com agências de publicidade, podem ser 
considerados de natureza contínua, sendo possível prorrogar a sua duração por iguais e sucessivos 
períodos (art. 57, II, Lei n. 8.666/93) desde que identificada a necessidade permanente da 
Administração Pública. 2. A prorrogação de contratos de serviços de execução contínua está 
condicionada à previsão no edital da respectiva licitação e no contrato, à demonstração da permanente 
necessidade do serviço, à previsão no plano plurianual e na lei orçamentária anual, e à justificação prévia 
da efetiva vantagem econômica da prorrogação contratual para a administração, além de respeitada a 
legislação aplicável, notadamente Lei n. 12.232/10, e, complementarmente, as Leis n. 4.680/65 e n. 
8.666/93. Acórdão Consulta nº 1007553, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 202, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 

1.1.3 Consulta. Licitação. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Balanço Patrimonial. 
Dispensa. Lei Complementar nº 123/2006. Artigo 32, § 1º, da Lei nº 8.666/93. As microempresas 
e as empresas de pequeno porte não estão dispensadas da apresentação do balanço patrimonial em 
procedimento licitatório, entretanto, a Administração Pública poderá dispensá-las nos casos de convite, 
concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Acórdão Consulta nº 1007443, 
Informativo de Jurisprudência nº 202, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 

1.1.4 Representação. Procedência. Ofensa aos Princípios da Publicidade e Razoabilidade. 4 No 
pregão eletrônico o pregoeiro deverá avisar previamente a suspensão temporária dos trabalhos, bem 
como a data e o horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, em observância 
aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Acórdão nº 2050/19, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 63, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.5 Representação. Pregões. Número de rodadas de lances. Participação de um único 
licitante. Irrelevância. Competitividade e Economicidade auferidos. Improcedência. Cinge-se a 
controvérsia à constatação da observância, ou não, da competitividade e economicidade nos Pregões 
Municipal diante da condução dos trabalhos nas licitações, considerando o número de rodadas de lances 
e participação de um único licitante em um dos certames, dentre outros aspectos. Conforme se extrai 
das manifestações da Unidade Técnica e do próprio Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
os certames em questão observaram a legislação vigente, bem como se atentaram aos princípios da 
competitividade e economicidade, galgando a Administração, conforme relatos originários dos 
contraditórios, consideráveis descontos dos preços de medicamentos, extraindo-se disso a maior 
vantajosidade das propostas. Neste contexto, a existência de um determinado número de rodadas de 
lances, a mais ou a menos, apresenta-se irrelevante a amparar suposta violação ao princípio da 
competitividade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a participação de um único licitante em um dos 
Pregões em estudo, por si só, igualmente não corrobora com indícios de quaisquer irregularidades. 
Sobre o tema, esta Corte de Contas já se manifestou, quando da Consulta n.º 417296/10, de relatoria 
do Cons. HERMA EURINDES BRANDÃO. Portanto, a IMPROCEDÊNCIA da presente 
Representação é medida que se impõe, sendo incabível a expedição de recomendação tal como opinado 
pelo parquet, uma vez que não foram constatadas irregularidades, nem inconformidades na atuação da 
Administração nos Pregões, os quais, pelos elementos constantes nos autos, observaram os Princípios 
da Economicidade e Competitividade. Acórdão nº 2048/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 63, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 

 

1.1.6 Prejulgado. Regime jurídico de licitações e contratações públicas de microempresas e 
empresas de pequeno porte. Restrição à participação de empresas sediadas em determinado 
território. Possibilidade. Limite legal do art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123/2006, aferido 
por itens/lotes do certame. Ponderação entre os princípios da isonomia, vantajosidade e livre 
concorrência. É possível, mediante expressa previsão em lei local ou no instrumento convocatório, 
realizar licitações exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas em determinado 
local ou região, em virtude da peculiaridade do objeto a ser licitado ou para implementação dos 
objetivos propostos no art. 47, Lei Complementar n.º 123/2006, desde que, devidamente justificado. 
Na ausência de legislação suplementar local que discipline o conteúdo do art. 48, § 3º da LC nº 
123/2006, deve ser aplicado o limite de preferência definido pela Legislação Federal às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte sediadas local ou regionalmente, desde que dentro do preço máximo 
previsto no edital. Conforme o disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006, é 
obrigatória a realização de licitação exclusiva à participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte 7 sempre que os itens ou lotes submetidos à competição tenham valor adstrito ao limite legal de 
R$ 80.000,00(oitenta mil reais). Para bens de natureza divisível, cujo valor ultrapasse o limite de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), a Administração deve reservar uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) 
para disputa apenas entre as pequenas e microempresas. Com relação aos serviços de duração 
continuada, o teto deve ser considerado para o calendário financeiro anual. A aplicação dos 
instrumentos de fomento dos incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 é obrigatória 
à Administração Pública, somente podendo ser afastada nas hipóteses retratadas no art. 49 do mesmo 
diploma legislativo, exigindo-se, em qualquer caso, motivação específica e contextualizada quanto à sua 
incidência. Acórdão nº 2122/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 63, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 
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1.1.7 É irregular a exigência de apresentação, pelas licitantes, de visto no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) da localidade onde os serviços serão prestados, como 
critério de habilitação, devendo ser estabelecido prazo razoável, após a homologação do 
certame, para que a vencedora apresente esse documento no ato da celebração do contrato 
(art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, c/c o artigo 31 da Lei nº 13.303/2016 e a Súmula 
do TCU 272. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no processo 
licitatório promovido pelo Banco do Brasil com vistas à “contratação dos serviços de reconstrução da Agência 
BB Cavalcante/GO”. Após examinar a documentação relativa ao certame e os elementos obtidos 
mediante oitiva prévia do Banco do Brasil, em cotejo com as considerações aduzidas pela empresa 
representante, a unidade técnica concluiu pela procedência parcial da representação, por haver 
constatado indevida exigência de habilitação (visto no Crea da jurisdição do local onde será prestado o 
serviço), com a consequente expedição de determinação corretiva à entidade jurisdicionada, de modo 
a evitar, em futuros certames, “ocorrências da espécie”. Em seu voto, anuindo ao entendimento da unidade 
instrutiva, o relator destacou que “a exigência de visto nesses moldes para todos os licitantes acarreta-lhes custos 
desnecessários anteriormente à celebração do contrato, o que fere a Súmula TCU 272”. Além disso, pelo fato de a 
exigência de visto no Crea para todos os licitantes ser algo dispensável à garantia do cumprimento das 
obrigações daquele que se sagrar vencedor, haveria também, sob a ótica do relator, violação ao art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, dispositivo que autoriza apenas a imposição de “exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. Todavia, considerando a 
informação de que a exigência indevida, no caso concreto, não acarretara prejuízo à competividade, 
haja vista que quinze empresas acudiram ao certame, com um total de duzentos e oitenta e três lances, 
“em que pese a desconformidade com o art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016, a 
Súmula-TCU 272 e os princípios da igualdade e da obtenção da competividade”, não restou configurada “violação 
ao interesse público capaz de impedir o prosseguimento do certame”. Como o Banco do Brasil informara que a 
exigência constante do instrumento convocatório constava na minuta padrão da entidade, o relator 
sustentou que deveria ser endereçada determinação à instituição financeira no sentido de ela promover 
alteração em sua minuta padrão de licitações, relativamente à exigência em tela, como requisito de 
habilitação, estabelecendo-se prazo após a homologação do certame para que a licitante vencedora 
apresente comprovante de visto no Crea da localidade de prestação dos serviços no ato da celebração 
do contrato, conforme fora sugerido pela unidade técnica em sua instrução. Anuindo aos termos da 
proposta do relator, o Plenário decidiu considerar parcialmente procedente a representação, sem 
prejuízo de determinar ao Banco do Brasil que “promova alteração na sua minuta padrão de licitação, para 
contratação de obras e serviços de engenharia, de forma a afastar a exigência de apresentação pelas licitantes de visto no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da localidade onde os serviços serão prestados, como critério de habilitação, 
ante a violação ao art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016, a Súmula-TCU 272 e 
os princípios da igualdade e da obtenção da competividade, estabelecendo prazo razoável, após a homologação do certame, 
para que a vencedora possa apresentar esse documento no ato da celebração do contrato”. Acórdão nº 1889/2019- 
Plenário, Informativo de Jurisprudência TCU nº 375, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.  

 

1.1.8 É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresas 
participante do certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao CREA, uma vez que o 
artigo 55 da Resolução Confea. 1.025/2009 veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) em nome da pessoa jurídica. A exigência de atestados registrados nas entidades 
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profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz 
respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades na Tomada de Preços 1/2019, conduzida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba (TRT da 13ª Região), para execução de reforma e manutenção do edifício-sede do 
órgão. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a suposta ilegalidade de cláusula do edital, 
que assim dispunha: “4.3.9. Atestado de capacidade Técnico – Operacional: Comprovação por parte 
da empresa licitante de ter executado serviço de características similares ou superiores à do objeto deste 
Certame Licitatório. Esta comprovação se dará obrigatoriamente através dos documentos abaixo 
descritos: 4.3.9.1. Declaração(ões), Certidão(ões) ou Atestado(s) emitido por pessoas jurídicas de 
Direito Público ou Privado, em nome de qualquer profissional e devidamente registrada pela entidade 
profissional competente (CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo), referente a serviço realizado em qualquer época ou local pela 
empresa licitante, comprovando a execução de serviço de características similares e sem 
irregularidades”. Ao apreciar as justificativas apresentadas pelo órgão promotor da licitação, a unidade 
técnica concluiu que a exigência editalícia contrariava o disposto na Resolução Confea 1.025/2009 e, 
entre outras deliberações do TCU, o Acórdão 655/2016-Plenário. Entretanto, considerando que 
nenhum licitante fora inabilitado em razão da regra inserta no subitem 4.3.9.1 do edital, a unidade 
instrutiva ponderou que, embora a exigência fosse, em tese, restritiva à competitividade, “não ficou 
evidenciado que, neste caso concreto, tenha prejudicado a busca da proposta mais vantajosa para a 
Administração”, razão por que propôs tão somente dar ciência à Corte Trabalhista acerca da falha 
constatada. Em seu voto, ao concordar com o entendimento esposado pela unidade técnica, o relator 
ressaltou que a referida exigência não encontra respaldo no art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993, segundo o 
qual “Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”. Ademais, o 
relator enfatizou que, ao abordar matéria idêntica, questionada pelo mesmo representante, em relação 
à obra de reforma e manutenção do almoxarifado do TRT da 13ª Região (Tomada de Preços 2/2019), 
o TCU deliberou, mediante o Acórdão 4580/2019-1ª Câmara, por informar o órgão acerca da “falha 
em se exigir registro de atestado da capacidade técnica-operacional no Crea ou no CAU”. Assim sendo, 
nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar a representação parcialmente 
procedente, sem prejuízo de dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, para adoção 
de medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante, de que “a exigência de registro 
de atestado da capacidade técnica-operacional, em nome de qualquer profissional, no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), conforme verificado na Tomada de Preços 1/2019, não tem previsão legal no art. 30, § 3º, da 
Lei 8.666/1993, e contraria o disposto na Resolução Confea 1.025/2009 e nos 3 Acórdãos 128/2012-
TCU-2ª Câmara (relatado pelo Ministro José Jorge), 655/2016-TCU-Plenário (relatado pelo Ministro 
Augusto Sherman) e 205/2017-TCU-Plenário (relatado pelo Ministro Bruno Dantas)”. Acórdão nº 
1849/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 375, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.  

1.1.9 Contratação de serviço de locação de veículos, por intermédio de licitação na modalidade 
tomada de preços, em detrimento da aquisição dos bens. Justificativa plausível para a escolha. 
Princípio da Economicidade. Não violação. Regularidade da matéria. À unanimidade, a 1ª 
Câmara de Contas entendeu que a contratação de serviço de locação de veículos (precedida de licitação 
na modalidade tomada de preços) em detrimento da aquisição dos bens, não implica, necessariamente, 
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violação ao princípio da economicidade, mormente quando existe justificativa plausível para a escolha, 
decidindo, ao final, pela regularidade da matéria apresentada. (Processo nº 011111/2012-TC, Acórdão 
nº 206/2019, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 

 

1.1.10 Responsabilidade. Solidariedade. Agente privado. Sócio. Subvenção econômica. A pessoa 
jurídica de direito privado e seus administradores respondem solidariamente pelos danos causados ao 
erário na aplicação de recursos oriundos de subvenção econômica, uma vez que esta configura 
transferência voluntária de recursos federais de ente público para pessoa jurídica, pública ou privada, 
visando ao atingimento de interesse comum (Súmula TCU 286). Acórdão 8507/2019 – Plenário, 
Boletim de Jurisprudência TCU nº 280, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

1.1.11 Responsabilidade. Convênio. Concedente. Intempestividade. Evento. Transferência de 
recursos. A transferência de recursos em data posterior à execução do evento ou a celebração de 
convênio que tenha por objeto evento com data fixada, sem tempo hábil para a liberação dos recursos 
necessários à operacionalização do ajuste, podem ensejar a aplicação de medidas punitivas aos 
responsáveis. Acórdão 8531/2019 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência TCU nº 280, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

1.1.12. Representação da Lei n° 8.666/93. Exigência de comprovação de disponibilidade de 

capacidade técnico operacional no momento da habilitação. Exigência de comprovação de 

vínculo empregatício. Necessidade de adequação das exigências ao momento próprio da 

contratação e de interpretação ampliativa do conceito de "quadro permanente". Procedência 

da representação com emissão de recomendação ao gestor. Emissão de determinação ao 

gestor em razão da dificuldade de acesso aos dados do Portal de Transparência. Julgar 

procedente a Representação da Lei 8.666/93 formulada, face as seguintes restrições constantes do 

Pregão Presencial: a) exigência de comprovação de disponibilidade de quadro técnico certificado com 

a NR35 no momento da habilitação, quando o momento adequado para tal comprovação é o da 

formalização do contrato com a Administração; b) exigência de comprovação de vínculo empregatício 

entre a empresa e os profissionais necessários para a execução do objeto do certame, sendo suficiente 

a demonstração da disponibilidade de profissionais com a qualificação requerida cujo vínculo pode 

decorrer de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum; 

Emitir recomendação ao Município para que adeque as exigências de seus editais de licitações quanto 

ao momento e a amplitude das exigências de comprovação capacitação técnico operacional dos 

interessados no certame. Emitir determinação ao Município para que, no prazo de 90 dias e sob pena 

de aplicação de penalidades administrativas (bem como óbice à obtenção de certidão liberatória), 

promova ajustes em seu Portal de Transparência, permitindo a busca ativa adequada dos documentos 

ali disponibilizados, inclusive com a seleção por ano de licitação, número, modalidade, objeto, valor, 
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secretaria requisitante, etc., com a comprovação da adoção das medidas cabíveis nestes autos. Processo 

nº 91516/17 - Acórdão nº 2178/19 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 64, 

disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-

64-2019/324406/area/242#3. 

 

1.1.13. Consulta. Credenciamento. Chamamento. Nepotismo. Sócio cotista. Inexigibilidade de 

licitação. Situação emergencial. Art. 9º da Lei de Licitações. Conhecimento parcial da consulta. 

A vedação prevista no art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93, incide sobre servidores públicos efetivos, 

temporários ou comissionados, e aplica-se também na hipótese de contratação direta, inclusive nos 

processos de credenciamento mediante inexigibilidade de licitação.A vedação prevista no art. 9º, III, da 

Lei nº 8.666/93 proíbe a participação de empresas com sócios, dirigentes ou empregados com 

parentesco, até o terceiro grau, com agentes públicos do órgão ou ente contratante, ainda que a 

contratação seja realizada por meio de credenciamento, se o vínculo for mantido com dirigente ou 

servidor integrante da unidade responsável pela licitação, bem como se restar demonstrado pela 

autoridade administrativa competente que referido servidor possui poder de influência sobre o certame. 

A proibição do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 incidirá mesmo quando o servidor do órgão ou entidade 

contratante figurar como mero sócio cotista, sem poderes de administração, e ainda que não seja 

responsável pela prestação direta do serviço, bem como na hipótese em que o servidor seja responsável 

pela prestação do serviço contratado, sem constar no quadro societário da empresa contratada. A 

contratação direta por inexigibilidade ou dispensa deverá ser justificada expressamente pelo gestor e, se 

escolhida a modalidade de dispensa prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, o gestor deverá 

demonstrar de maneira objetiva a existência de situação emergencial ou de calamidade pública, bem 

como a necessidade da contratação para evitar a ocorrência de prejuízo concreto a pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, cabendo ao gestor a deflagração de 

novo certame licitatório para que não reste caracterizada situação de emergência fabricada. Ainda, 

eventual prorrogação do contrato de emergência apenas será lícita se demonstrada a manutenção da 

situação de emergência ou calamidade pública e a impossibilidade de realização de novo certame, ou 

sua frustração, durante o período inicial de vigência da contratação emergencial. Processo nº 

839610/17, Acórdão nº 2290/19 - Tribunal Pleno-, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 64, disponível 

em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-64-

2019/324406/area/242#3. 

 

1.1.14 A apresentação de amostra não é procedimento obrigatório nas licitações, mas, uma vez 

prevista no instrumento convocatório, não se deve outorgar ao gestor a faculdade de dispensá-

la, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade (artigo 3º, caput e § 

1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993). Representação formulada ao TCU apontou possíveis 

irregularidades no Pregão Eletrônico 22/2019, conduzido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Estado do Paraná (Sebrae/PR), que tinha por objeto a “contratação de empresa para prestação 

de serviços de produção e estratégia de conteúdo em textos, vídeo, áudio e gerenciamento de comunidades”. Entre as 
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irregularidades suscitadas, mereceu destaque a seguinte cláusula do edital: “9.6 Desde que justificado em ata 

de sessão pública, poderá ser dispensada a apresentação de amostra, declarando a empresa vencedora do certame na mesma 

sessão”. Em seu voto, o relator ressaltou que a discricionariedade presente nessa cláusula editalícia 

poderia culminar em “tratamento diferenciado a uma ou outra empresa participante da licitação”, em afronta ao 

art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, que assim dispõe: “§ 1º - É vedado aos agentes públicos: I - admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, ou domicílio dos licitantes 

ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato”. De acordo com o 

relator, “possibilitar a si mesmo a dispensa de um dado procedimento dentro do rigoroso processo licitatório certamente 

dá azo a que o administrador venha a favorecer esta ou aquela empresa”. E arrematou: “a apresentação de amostras 

não é procedimento obrigatório nas licitações, mas, uma vez prevista no instrumento convocatório a sua realização, não se 

deve outorgar ao gestor a faculdade de dispensá-la, sob pena de vir a vulnerar o art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/93”. Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar a 

representação parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência ao Sebrae/PR, para adoção de 

medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, sobre a seguinte 

impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 22/2019: “inclusão de dispositivo editalício, por meio 

do item 9.6 do instrumento convocatório, que possibilita, ainda que de forma justificada, a dispensa de apresentação de 

amostras, o que não se coaduna com os princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos no art. 3º, caput e § 1º, 

inciso I, da Lei 8.666/93, Acórdão 1948/2019 Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 376, 

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

licitacoes-e-contratos.htm. 

 

1.1.15 Em pregões para registro de preços, eventual previsão em edital da possibilidade de 
adesão à ata por órgãos ou entidades não participantes (artigo 9º, inciso III, in fine, do Decreto 
nº 7.892/2013) deve estar devidamente motivada no processo administrativo. Ao apreciar 
relatório de consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) que teve por objetivo 
avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da Informação (TI) em organizações federais, 
desde a fase de planejamento até a etapa de execução contratual, o relator chamou a atenção, em seu 
voto, para o fato de que boa parte das contratações fiscalizadas em que se encontraram indícios de 
irregularidades graves era proveniente de adesões a atas de registro de preços (ARPs) por entes públicos 
não participantes (caronas). Nesse contexto, a despeito dos possíveis ganhos de eficiência e 
racionalidade administrativa que tal forma de contratação possa representar, ao menos no campo 
abstrato, a má utilização do instituto por parte de gestores públicos e empresas privadas “não é novidade 
nesta Corte e, ao que parece, deu azo a alterações promovidas no Capítulo IX do Decreto 7.892/2013, por meio do 
Decreto 9.488, de 30 de agosto de 2018, no sentido de impor controles adicionais às referidas contratações”. Como 
exemplo dessas alterações, o relator destacou: a) a inserção do § 1º-B no art. 22 do Decreto 7.892/2013, 
o qual determina a aprovação dos estudos elaborados pelos órgãos que desejam aderir à ata por parte 
do ente gerenciador, bem como a respectiva divulgação no Portal de Compras; b) as novas redações 
dos §§ 3º e 4º no mesmo artigo, impondo limites mais restritivos para as adesões por entes não 
participantes (à exceção das compras nacionais - § 4º-A), e também do § 10, o qual obriga a participação 
do então Ministério do Planejamento nas ARPs referentes a serviços de TI. A seu ver, a dissuasão 
quanto às indiscriminadas autorizações, por parte de órgãos gerenciadores, e utilizações da adesão a 
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ARPs por órgãos não participantes passa, em complemento a tais alterações normativas, pelo 
fortalecimento dos mecanismos de controle a esse respeito. Para ele, deve ser tratada como 
excepcionalidade a realização de licitação para registro de preços que permita futuras adesões por entes 
públicos não participantes, consoante destacado no voto condutor do Acórdão 757/2015 Plenário, da 
lavra do Ministro Bruno Dantas, que assim se manifestou: “Ademais, confesso que tenho dúvidas quanto à 
constitucionalidade do instituto do carona. De todo modo, estou convicto de que, à luz dos art. 9º, inciso III, in fine, do 
Decreto 7.892/2013, a possibilidade de adesão para órgão não participante (ou seja, que não participou dos 
procedimentos iniciais da licitação) não é uma obrigatoriedade a constar impensadamente em todos os editais de pregões 
para registro de preços, ao contrário do que corriqueiramente é possível observar, mas sim uma medida anômala e 
excepcional, uma faculdade que deve ser exercida de forma devidamente motivada e, portanto, passível de avaliação nos 
processos de controle externo.”. A esse respeito, entendeu o relator oportuno reforçar o teor da deliberação 
constante do item 9.3 do supracitado decisum, a fim de que as unidades de controle externo do TCU, 
quando da avaliação de editais de licitações sob o sistema de registro de preços, “sempre verifiquem (i) a 
existência e o teor da justificativa expedida pelo órgão gerenciador para permitir a adesão à ARP por entes não 
participantes, (ii) a menção à respectiva hipótese autorizadora, à luz do disposto no art. 3º do Decreto 7.892/2013 e 
(iii) a obrigatoriedade da adjudicação por item, como regra geral”. Anuindo à proposta do relator, o Plenário 
decidiu determinar à Secretaria Geral de Controle Externo do TCU que, em reforço ao constante do 
item 9.3 do Acórdão 757/2015-Plenário, oriente suas unidades sobre a necessidade de sempre avaliar 
os seguintes aspectos em processos envolvendo pregões para registro de preços: I) “a existência e o teor 
da justificativa para eventual previsão no edital da possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou 
entidades não participantes - art. 9º, inciso III, in fine, do Decreto 7.892/2013”; II) “a hipótese autorizadora para 
adoção do sistema de registro de preços, indicando se seria o caso de contratações frequentes e entregas parceladas (e não de 
contratação e entrega únicas), ou de atendimento a vários órgãos (e não apenas um), ou de impossibilidade de definição 
prévia do quantitativo a ser demandado (e não de serviços mensurados com antecedência) - art. 3º do Decreto 7.892/2013 
e Acórdãos 113 e 1.737/2012, ambos do Plenário”; e III) “obrigatoriedade da adjudicação por item como regra geral, 
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção das propostas mais vantajosas, sendo 
a adjudicação por preço global medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, além de incompatível com a 
aquisição futura por itens - arts. 3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, e Acórdãos 
529, 1.592, 1.913, 2.695 e 2.796/2013, todos do Plenário”, Acórdão 2037/2019 Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCU nº 376, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm. 
 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Remuneração. Jeton. Requisito. 
Entendimento. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o jeton (art. 2º, § 3º, da Lei 
11.000/2004): i) tem natureza remuneratória e corresponde a gratificação por presença de conselheiro 
em órgãos de deliberação coletiva; ii) deve ter seu valor e frequência fixados de modo a não 
descaracterizar a natureza honorífica do cargo de conselheiro. Acórdão nº1925/2019-Plenário, Boletim 
de Jurisprudência TCU nº 279, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 
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1.2.2 Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Indenização. Diárias. Auxílio-
representação. Natureza jurídica. Eventualidade. Entendimento. No âmbito dos conselhos de 
fiscalização profissional, as diárias e o auxílio de representação são verbas de caráter eventual e natureza 
indenizatória, que não podem ser concedidas cumulativamente e cujo pagamento depende de processo 
administrativo específico que contenha, pelo menos: i) a demonstração de que se vinculam às 
finalidades da entidade; ii) a motivação da concessão; e iii) a comprovação da efetiva realização das 
atividades autorizadas. Acórdão nº 1925/2019—Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 279, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

1.2.3 Consulta. Câmara Municipal. Redução de Subsídios dos Vereadores. Possibilidade. 
Observância da Anterioridade Estrita da Razoabilidade e Proporcionalidade. É possível a 
redução dos subsídios dos vereadores por ato normativo da respectiva Câmara Municipal, desde que a 
fixação dos subsídios seja feita numa legislatura, antes das eleições municipais, para vigência na 
legislatura seguinte, conforme, art. 29, inciso VI, da Constituição da República e jurisprudência do STF, 
bem como observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acórdão Consulta nº 969574, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 202, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 

1.2.4 Consulta. Auxílio-alimentação. Verbas de natureza indenizatória não são computadas na 
despesa total com pessoal. A situação de eventual extrapolação do limite de gastos com pessoal 
não obsta a instituição de vantagem indenizatória. Conhecer a Consulta, uma vez presentes os 
pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, responder nos seguintes termos: i) é possível, in thesi, a 
criação de lei com o fito de instituir auxílio-alimentação ou auxílios de natureza indenizatória aos 
servidores municipais, já que a situação de eventual extrapolação do limite de gastos com pessoal não 
obsta a concessão de verba indenizatória; caso essa hipótese se implemente, não haverá ofensa ao 
orçamento impositivo; ii) não se aplica o disposto no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000) aos gastos decorrentes da concessão de auxílio-alimentação, já que estes não são 
computados na despesa total com pessoal; iii) não será aplicável a nulidade prevista no art. 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) a eventual lei municipal que institua auxílio-alimentação a 
servidores, pois as verbas indenizatórias não são computadas como gastos com pessoal; iv) uma vez 
instituída lei municipal que conceda auxílio alimentação a servidores, não serão aplicáveis as restrições 
previstas nos incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC 101/2000), pois dentre elas não se encontra a vedação à concessão de verba indenizatória. Acórdão 
nº 2046/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 63, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 

 

1.2.5 Consulta. Recomposição do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo face à Revisão geral anual da remuneração de servidores. Consoante já 
respondido no Acórdão nº 5537/15 – STP, é possível a utilização de datas-bases distintas, com 
aplicação do percentual apurado no respectivo período, caso mantida a unidade de índice. Possibilidade 
de adoção de percentuais distintos de revisão para cada Poder, desde que de maneira motivada e 
respeitada a autonomia orçamentária e administrativa de cada Poder. Pelo conhecimento da consulta, 
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com extinção do processo, em razão da existência de prévio pronunciamento deste Tribunal com efeito 
normativo. A regra esculpida no inciso X, do Art. 37, estabelece mesma data e índice da revisão geral 
anual de remuneração e subsídios em relação aos agentes políticos e servidores públicos, buscando, 
portanto, evitar a concessão de revisão geral apenas aos primeiros em detrimento dos demais servidores, 
evitando casuísmos. Pondero, entretanto, por uma interpretação sistemática do dispositivo denotando 
que a revisão da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal e a revisão dos Vereadores 
deve se dar na mesma data e sem distinção de índices, assim como a revisão da remuneração dos 
servidores do Poder Executivo e os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, ressaltando, 
contudo, que poderá haver distinção de percentuais, mas não a distinção de índices (INPC, IPCA, etc.). 
6 Pois, a adoção de indicadores distintos (índices) pelos Poderes Executivo e Legislativo do Município 
concederia tratamento desigual a agentes públicos lato sensu (abrangidos os agentes políticos) que se 
encontram em condições semelhantes. Quanto à possibilidade de adoção de distintos percentuais, 
entendo que sua utilização deve ser plenamente motivada, visando assegurar o controle interno/externo 
do ato legislativoconcessório e seus desdobramentos jurídico-econômicos, pois a adoção de um 
percentual diverso para os diferentes Poderes Municipais em desatenção às fórmulas de cálculo de 
revisão previamente fixadas na legislação pertinente, em que pese a ressalva constante do artigo 22, 
inciso I da LRF para fins de controle da Despesa Total com Pessoal, se não forem adimplidas 
posteriormente, podem gerar graves passivos financeiros nas despesas gerais da entidade, dando azo a 
possíveis cobranças administrativas e/ou judiciais das respectivas diferenças remuneratórias. Assim, o 
reajustamento dos vencimentos, observado o mesmo índice setorial para o Município, pode ante 
circunstancias fáticas, financeiras e orçamentárias dos entes elencados no Artigo 1º, § 3º, I da LRF dar 
ensejo à adoção de percentuais diversos, pois dependem de previsão orçamentária própria e são 
custeadas por fontes de receita autônomas, repercutindo na esfera jurídica dos entes de maneira diversa 
para fins de controle contábil. Acórdão nº 2126/2019, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 63, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 

 

1.2.6 Gratificação de servidor público e subsídio. O plenário, por maioria e conclusão de 
julgamento, julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face da Lei nº 7.406/ 2012 
do Estado de Alagoas, que cuida da denominada “Gratificação de Dedicação Excepcional” devida aos 
servidores da Assembleia Legislativa local. O Supremo Tribunal Federal afirmou que o cerne da questão 
é definir o sentido e o alcance do que se deve atribuir ao modelo de retribuição por subsídio, instituído 
pelo art. 39, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Assim, a controvérsia se limita a saber se a CF admite 
que servidores da Assembleia Legislativa alagoana, submetidos a essa disciplina, podem receber, além 
da parcela única referida no citado dispositivo, um acréscimo a ser pago a título da “Gratificação de 
Dedicação Excepcional”. A Corte observou que, após a edição da EC nº 19/1998, o subsídio passou a 
reunir, sob um único título genuinamente remuneratório, todos e quaisquer valores pagos aos 
servidores como contraprestação pelo trabalho executado no desempenho normal de suas funções. O 
objetivo é muito claro: criar um padrão confiável de correspondência entre o que é atribuído e o que é 
efetivamente pago pelo exercício do cargo público. Assim, se elimina a prática corriqueira na 
Administração Pública, em que aumentos salarias são concedidos da maneira artificiosa, na forma de 
benefícios adicionais, instituídos mediante alíquotas de incidências caprichosas, confusas e sucessivas, 
cuja aplicação frequentemente conduz a excessos ilegítimos. O conceito de subsídio a que se refere a 
EC nº 19/1998 não se aplica apenas a agentes políticos, como ocorria anteriormente, comportando 
extensão a todas as categorias de servidores organizados em carreira, nos termos no artigo 39, § 2º, da 
CF. Uma leitura isolada do artigo 39, § 4º, da CF pode sugerir que o pagamento de subsídio há de ser 
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feito de maneira absolutamente monolítica, ou seja, sem o acréscimo de qualquer outra parcela. 
Todavia, essa compreensão é equivocada. Uma interpretação sistemática revela que a própria 
Constituição, no artigo 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de 
grande parte dos direitos sociais do artigo 7º, que envolve o pagamento de verbas adicionais, cumuláveis 
com a do subsídio, tais como adicional de férias, décimo terceiro salário, acréscimo de horas 
extraordinárias, adicional de trabalho noturno, dentre outas. Portanto, não há no artigo 39, § 4º, da CF 
uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio. Cumpre estabelecer em que 
medidas e em que situações é cabível eventual pagamento de adicional. O novo modelo de subsídio 
busca evitar que atividades exercidas pelo servidor público como inerentes ao cargo que ocupa – e já 
coberta pelo subsídio – sejam remuneradas com o acréscimo de qualquer outra parcela adicional. Nesse 
sentido, são excluídos os valores que não ostentam o caráter remuneratório, como os de natureza 
indenizatória e os valores pagos como retribuição por eventual execução de encargos especiais não 
incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo considerado. Á luz dessas considerações, 
não se pode ter como inconstitucional as disposições normativas da lei alagoana atacada na ação direta. 
Isso porque o pagamento nela previsto retribui atividades que extrapolam as próprias e normais do 
cargo pago por subsídio. Essas atividades, a serem retribuídas por parcela própria, detém o conteúdo 
ocupacional estranho às atribuições ordinárias do cargo. Em suma, o que a norma constitucional 
impede, no artigo 39, § 4º, é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o 
exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo. Assim, somente se demonstrasse a previsão de 
duplo pagamento pelas mesmas funções normais do cargo – o que não é o seu caso – é que se poderia 
considerar inconstitucional a lei estadual atacada. Vencido, em parte, o ministro Dias Toffoli, que julgou 
o pedido parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de vedar 
apenas aos servidores que exerçam função ou ocupem cargo em comissão o recebimento de tais 
gratificações previstas nos incisos I e III do § 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.975/2008, porquanto 
configurada cumulação indevida de vantagens pelo exercício de uma única atribuição. ADI nº 4941/AL, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 947, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensaldeagost
o2019.html. 

1.2.7 A escolha de licitar em conjunto os serviços de transporte de resíduos sólidos da estação 
de transbordo até o aterro sanitário e de destinação final necessita de estudo que comprove a 
vantagem econômica de aglutinação. Trata-se de representação formulada em face da Prefeitura 
Municipal de Linhares, em razão de supostas irregularidades constantes em edital de concorrência que 
objetivou a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de transporte e destinação 
final de resíduos sólidos. Dentre as alegações, a representante apontou como irregular a licitação do 
serviço de destinação final em conjunto com o transporte de resíduos sólidos urbanos, em 
descumprimento à Portaria Conjunta nº 02/2012. Sobre o tema, o corpo técnico desta Corte de Contas 
ressaltou inicialmente “que o parcelamento do objeto é regra, dividindo-o em contratações que 
permitam atrair maior quantidade de competidores habilitados em cada especialidade a prestar o 
serviço”. Nesse sentido, observou que “os casos de aglutinação do objeto devem ser devidamente 
justificados por meio de estudo que indique que essa é a solução mais eficiente para a boa gestão dos 
recursos públicos”. Pontuou também que, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta 
2/2012, a segregação da destinação final visa contratar, em separado, item de serviço de baixa 
concorrência, dos demais itens de serviços que compõem a limpeza urbana. Dessa forma, em sede de 
conclusão, a equipe técnica constatou "que a escolha de licitar em conjunto os serviços de transporte 
da estação de transbordo até o aterro sanitário e de destinação final carece de estudo que comprove a 
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vantagem econômica da aglutinação desses dois serviços”. Nesse sentido verificou, a partir de uma 
análise preliminar, que merecem 4 prosperar as alegações da representante. O relator, por sua vez, 
corroborou o entendimento técnico. O Plenário, à unanimidade, decidiu pela imediata suspensão 
cautelar do procedimento licitatório. Decisão TC-1898/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência 
TCEES nº 95, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf. 

 

1.2.8 A responsabilidade técnica pela execução dos serviços de limpeza pública compete a 
profissional de Engenharia. Versam os autos sobre representação, com pedido de concessão de 
medida cautelar, formulada em face da Prefeitura Municipal de Linhares, alegando suposta 
irregularidade em edital de concorrência, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em 
executar serviços de limpeza pública urbana. Em síntese, a representante apontou como irregular a 
exigência de apresentação de atestados que comprovassem a responsabilidade técnica como 
administrador de empresas em serviços de limpeza urbana e certidões de registro de comprovação de 
aptidão - RCA que atestassem a capacidade técnica do administrador. Em relação à referida exigência 
editalícia, a área técnica afirmou inicialmente que as atividades de limpeza urbana não são fiscalizadas 
por profissionais Administrativos, pois são de competência do profissional de Engenharia, podendo 
ser na modalidade civil, sanitária ou ambiental. Em consulta à legislação pertinente, demonstrou que 
não consta no rol de atividades exercidas pelo administrador a responsabilidade pela execução de obras 
ou serviços. Dessa forma, a área técnica desta Corte de Contas afirmou em sede conclusiva que 
“merecem prosperar as alegações do representante, uma vez que a responsabilidade técnica pela 
execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos cabe ao profissional de engenharia”. Ato contínuo, 
o corpo técnico manifestou-se no seguinte sentido: “A exigência de registro ou inscrição da empresa 
licitante deve se ater à entidade que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação. 
No presente caso, por se tratar de licitação para contratação de serviços de engenharia, a entidade 
profissional competente é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA”. Mencionou nesse 
mesmo sentido o entendimento constante do subitem 9.5.4 da Instrução Normativa TC, de 23 de julho 
de 2019, que aprovou as Orientações Técnicas para elaboração de Projeto Básico para contratação de 
serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
No que tange à medida cautelar pleiteada a área técnica vislumbrou no caso o periculum in mora 
reverso, tendo em vista que o objeto da licitação questionada estava sendo prestado por contrato 
emergencial, razão pela qual propôs o não deferimento da cautelar, em que pese a procedência das 
alegações da representante. O relator subscreveu na íntegra a manifestação técnica. O Plenário, à 
unanimidade, ante às razões expostas, decidiu por conhecer a representação e indeferir a cautelar 
requerida. Decisão TC-1967/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 95, 
disponível: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf. 

 

1.2.9 Registro de ato de pessoal pelo Tribunal de Contas. Ato administrativo complexo. 
Atribuição constitucional iniciada com a edição da Carta da República de 1988. Limitação que 
não lhe retira a possibilidade de analisar a despesa pública em sentido amplo. No caso concreto 
o Tribunal de Contas do Estado decidiu pelo arquivamento de processo administrativo que tinha como 
objeto a análise, para fins de registro, de admissão de pessoal ocorrido no ano de 1984. Nesse ensejo, 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Jurisprudência, Sup. Secretaria, Ipatrícia. 

Página 18 de 33 

reconheceu que somente a partir da Constituição Federal de 1988 a ordem jurídica lhe admitiu, na 
concepção de ato administrativo complexo, o registro do ato. Advertiu, contudo, que tal fato não 
impede o exercício da competência das Cortes de Contas para apreciação da despesa pública, em 
sentido amplo, quando verificando a necessidade de uma análise mais profunda, instaura processo 
autônomo e adequado, previamente planejado, sob a rubrica de auditoria ou inspeção, desencadeada 
de ofício ou por provocação, e que podem vir a atingir todas as entidades, públicas ou privadas, que 
apliquem, de alguma forma, receitas públicas. Resultado que se afasta do registro do ato de pessoal, 
mas que pode se aproximar da determinação para que providências sejam adotadas, sob pena de 
aplicação de multas e outras sanções advindas de lei. (Processo n.º 17152/2012-TC, Decisão n.º 
554/2019-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 

 

1.2.10 Concurso Público. Medida Cautelar. Proibição de nomeações. Inteligência do art. 22 da 
LRF. A Conselheira Substituta Ana Paula de Oliveira Gomes propôs o deferimento de medida cautelar 
- pleiteada pelo Ministério Público Especial - para a imediata suspensão dos efeitos pertinentes ao 
concurso público deflagrado pelo município de Lajes Pintada, por intermédio do edital nº 001/2018 - 
PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI/AGRESTE POTIGUAR, de modo a ser 
proibida a nomeação dos candidatos classificados, até a apreciação do mérito da matéria, haja vista o 
comprometimento de 61,22% da receita corrente líquida (RCL) do município, sendo vedado, pelo art. 
22 da LRF, o provimento de cargos públicos e admissão ou contratação de pessoal, ressalvada a 
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores da área de educação, saúde e 
segurança, desde que já existente o cargo; a proposta de voto foi acolhida à unanimidade pelos 
Conselheiros da 1ª Câmara de Contas. (Processo nº 001686/2019-TC, Acórdão nº 190/2019, 
Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 

 

1.2.11 Ato de Inativação. Reestruturação da carreira. Atendimento às exigências contidas na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ausência de elementos que indiquem 

irregularidades no reenquadramento. Manutenção das atribuições relacionadas à educação 

infantil. Pela legalidade e registro do ato. A servidora ingressou no cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Social em 10/06/1994, função Atendente Infantil, após regular aprovação em 

concurso público. Posteriormente, em razão de reestruturações promovidas na carreira, foi 

reenquadrada no cargo de Educador, que passou a se denominar Professor de Educação Infantil. Das 

informações contidas nos autos, é possível aferir que as mudanças ocorridas na carreira não provocaram 

alterações substanciais nas funções desempenhadas pela servidora, que permaneceram vinculadas à 

educação infantil. No caso em exame, o provimento irregular restaria configurado se a servidora tivesse 

sido enquadrada em cargo com atribuições diferentes ou mais complexas, passando, por exemplo, a 

desempenhar atribuições voltadas para o ensino fundamental/médio. Como a servidora permaneceu 

vinculada às atribuições relacionadas à educação infantil desde seu ingresso inicial e a exigência mínima 

de Magistério para o cargo foi instituída em momento posterior, não há que se falar em ascensão 
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funcional. Processo nº 659783/16. Acórdão 2237/19 - Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência 

TCEPR nº 64/2010, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-

tce-pr-n%C2%BA-64-2019/324406/area/242#8. 

 

1.2.12 Consulta. Gratificação de função a servidor durante afastamento. Férias. Vedação 

expressa na Lei Municipal. Impossibilidade do pagamento. Princípio da Legalidade. Pela 

impossibilidade de pagamento da gratificação aos servidores cujas funções estejam expressamente 

previstas em lei como incompatíveis com o recebimento da referida verba durante os períodos de 

afastamento, o que inclui a fruição de férias. Processo nº 353720/18, Acórdão nº 2291/19, Tribunal 

Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 64, disponível em: 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-64-

2019/324406/area/242#3. 

 
1.3. Fiscalização e Controle  
 

1.3.1 Pessoal. Transposição de regime jurídico. Admissão de pessoal. Ex-Território federal. Ato 
sujeito a registro. Fiscalização. As inclusões de novos servidores em quadro em extinção da 
Administração Pública Federal em virtude das transposições inauguradas pelo art. 31 da EC 19/1998 
(ex-territórios federais), com as alterações dadas pelas EC 38/2002, EC 60/2009, EC 79/2014 e EC 
98/2017, estão dispensadas de serem submetidas ao TCU como atos de admissão para fins de registro, 
sem prejuízo de a regularidade de tais transposições ser aferida pelo Tribunal mediante outros meios 
de fiscalização. Acórdão 1919 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 279, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Pensão. Fato superveniente. Verificada a 
ocorrência superveniente de condição resolutiva do direito ao recebimento de pensão considerada legal 
pelo TCU, impõe-se a suspensão dos pagamentos, sem necessidade de revisão do acórdão que 
concedeu o registro. Acórdão nº 1936/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 279, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.3 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Determinação. Descumprimento. Sanção. Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para fins do exercício do poder sancionatório do 
TCU, pode ser tipificado como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lindb) o 
descumprimento, sem a devida motivação, de determinação expedida pelo TCU, pois tal conduta revela 
grave inobservância do dever de cuidado, o que configura culpa grave. Acórdão nº 1941/2019- Plenário, 
Boletim de Jurisprudência n º 279, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.3.4 Tomada de Contas Extraordinária. Indícios de irregularidade na contratação de 
estagiários para realização de atividades típicas de servidor público e suposta violação à LRF. 
Pela regularidade. Após esclarecimentos, no que tange aos itens “c” e “d”, a Coordenadoria de 
Fiscalização de Atos de Pessoal entendeu, acompanhada pelo Ministério Público de Contas, que os 
itens seriam demasiadamente genéricos e que, diante das informações prestadas pelo Município, não 
foi possível constatar desvio de finalidade dos estágios, razão pela qual opinou pelo encerramento dos 
itens. Nos termos da manifestação da Coordenadoria. Diante disso, e considerando que o Município 
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encaminhou a relação dos estagiários separados por exercício financeiro, bem como os termos de 
compromisso e plano de estágio sem que tenha sido possível constatar qualquer desvio de finalidade 
dos estágios ou evidenciar indícios de materialidade de outras ilegalidades referente aos contratos de 
estágio firmados, concluo pela regularidade do item. Desta forma, considerando a insuficiência de 
indícios quanto à materialidade da suposta inconformidade, conclui-se pela regularidade do item. 
Acórdão nº 2107/2019, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 63, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 

 

1.3.5 Representação. Irregularidades cometidas pelo Município na contratação e pagamento 
de prestadores de serviços médicos de plantão e atenção básica no exercício financeiro de 2017. 
Controle dos registros de horários inconsistente e descumprimento da Lei 12.527/11. 
Representação parcialmente procedente. Representação formulada, por meio da qual noticia 
irregularidades cometidas pelo Município na contratação e pagamento de prestadores de serviços 
médicos de plantão e atenção básica no exercício financeiro de 2017. Apesar das tentativas realizadas, 
o município deparou-se com a falta de interesse de profissionais médicos em integrar os quadros da 
administração local, conforme se infere da declaração e do ofício do Departamento de Recursos 
Humanos juntados às peças dos autos. E diante da essencialidade dos serviços na área de saúde pública, 
o credenciamento de clínicas foi a alternativa encontrada para atender à população. Justificada a 
impossibilidade de preenchimento das vagas por concurso público, não vislumbrase qualquer 
irregularidade na terceirização e no credenciamento, hodiernamente aceitos na jurisprudência dos 
tribunais superiores. No que diz respeito à jornada de trabalho, se de um lado a carga horária praticada 
não pode ser reprovada, pois são médicos terceirizados e não servidores municipais, de outro a 
marcação de horário uniforme de registro de entrada e saída do local de trabalho indica o descontrole 
da administração contratante sobre o pagamento dos serviços de seu interesse. A iniciativa de 
implantação do sistema de ponto eletrônico vem efetivamente para resolver as inconsistências apuradas, 
isso não ilide, contudo, a responsabilização do gestor pelas irregularidades até então cometidas e 
indicadas na presente representação. 8. Por derradeiro, a explicação para a falta de alimentação do Portal 
da Transparência não pode ser aceita. Bem consignou a unidade técnica no parecer lançado à peça nos 
autos, é questionável a real necessidade de contratação de uma empresa para tal serviço. E se a 
administração do município optou por assim o fazer, deveria incluir em sua estratégia o resguardo da 
continuidade do serviço em questão no caso de encerramento do contrato (situação com data 
plenamente previsível) ou de rescisão contratual. Do contrário, assumiu o risco de descumprimento da 
lei. Acórdão nº 2122/2019, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 63, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 
 
1.3.6 Danos causados por agente público: ação de indenização e legitimidade passiva. A teor 
do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público 
deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. Com fundamento nessa tese de repercussão geral, o plenário deu 
provimento ao recurso extraordinário para assentar a ilegitimidade passiva da recorrente. Na espécie, 
tratava-se de recurso extraordinário interposto por agente público em face do acórdão no qual o 
tribunal de origem consignou caber à vítima do dano escolher contra quem propor a ação indenizatória. 
O colegiado asseverou que o aludido dispositivo constitucional não encerra legitimação concorrente. 
Assim, a pessoa jurídica de direito público e a de direito privado prestadora de serviços públicos 
respondem pelos danos causados a terceiros, considerando ato omissivo ou comissivo de seus agentes. 
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RE nº 2027633/SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 946, Repercussão Geral, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensaldeagost
o2019.html.  
 
1.3.7 Ausência de utilidade e necessidade de instauração de fiscalização pelo TCEES acerca 
de ato administrativo objeto de ação civil pública em andamento, em observância aos 
princípios da economia e celeridade processual. Trata-se de representação formulada pelo 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que encaminhou a esta Corte cópia do Inquérito Civil 
MPES n° 2014.0027.5587-65, revertido em Ação Civil pública em decorrência da prática de ato de 
improbidade Administrativa, por supostas irregularidades na execução de obras 5 de contenção na 
curva do Saldanha no município de Vitória. A área técnica entendeu que “não há necessidade de atuação 
por parte da Administração Pública, visto que, ao fim poderia concluir de forma semelhante, 
caracterizando redundância e desnecessidade, ou chegar a conclusões distintas da efetuada pelo MPES, 
concluindo que, seria causa de problema, e não de solução”. Em análise de admissibilidade, o relator 
discorreu, em síntese, acerca da ausência de utilidade na instauração de fiscalização pelo TCEES de ato 
da administração objeto de ação civil pública já em andamento. O relator lembrou que “o entendimento 
predominante na doutrina e na jurisprudência, inclusive, nesta Corte de Contas, é de que a decisão 
adotada em uma das instâncias não vincula a outra, exceto quando a decisão proferida na instância 
penal taxativamente declare a inexistência do fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso”. 
Corroborando esse entendimento, o relator afirmou que “a continuidade da atuação desta Corte de 
Contas, na presente situação, não traria qualquer efeito prático à Administração Pública, tendo em vista 
que os mesmos fatos já estão sendo apurados na Ação Civil Pública por Ato Administrativo”. 
Aprofundou seu juízo na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, analisando o binômio 
utilidade e necessidade, expostos no art. 485, VI do referido código: “Nesse sentido, embora perceba a 
utilidade da ação, não vislumbro imprescindível a atuação desta Corte de Contas para que se apure 
responsabilidade, dano e ressarcimento, revelando, portanto, uma carência quanto a necessidade”. 
Concluiu versando sobre o prisma dos princípios da economia e celeridade processual, destacando que 
esses “devem ser observados como parâmetros para que esta Corte de Contas não envide esforços em 
procedimentos similares aqueles já realizados pelo Ministério público Estadual”. O Plenário, à 
unanimidade, antes ás razões expostas pelo relator, decidiu por extinguir o processo sem a resolução 
do mérito. Acórdão TC 788/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 95, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-95.pdf. 
 
1.3.8 Prescrição intercorrente. Previsão normativa com eficácia a partir da vigência da nova Lei 
Orgânica do TCE/RN. Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de Contas reforçou o 
entendimento de que a prescrição trienal intercorrente, na hipótese de paralisação do processo por mais 
de três anos, somente tem aplicação no âmbito desta Corte a partir da vigência da nova 7 Av. Presidente 
Getúlio Vargas, nº 690 | Petrópolis | Natal/RN | CEP 59012-360 www.tce.rn.gov.br Informativo de 
Jurisprudência Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual nº 464, de 05 de janeiro de 2012). Nesse 
sentido, esclareceu que a Lei Complementar Estadual nº 464/2012 é explícita e precisa – não podendo 
haver qualquer margem de dúvida nesse sentido – ao prever em seu art. 170, parágrafo único, que “não 
se aplica o disposto no parágrafo único do art. 111 (que trata da prescrição trienal) aos processos em 
tramitação na data da entrada em vigor desta lei”. (Processo n.º 11222/1999-TC, Acórdão 118/2019-
TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 
 
1.3.9 Teoria da causa madura. Possibilidade de julgamento imediato. Contraditório e ampla 
defesa em atos administrativos complexos. Súmula vinculante n 31. Necessidade de 
ultrapassagem de interregno de tempo superior a 5 anos, desde a chegada dos autos no 
Tribunal. Entendendo madura a causa e divergindo do Ministério Público de Contas quanto à 
necessidade de citação prévia da parte interessada e do respectivo gestor, o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Norte decidiu, à unanimidade, que a apreciação da legalidade de ato de 
aposentadoria, para fins de registro, prescinde de contraditório quando o correspondente processo 
estiver em trâmite na Corte de Contas há menos de 05 anos. A fundamentação do voto condutor teve 
base no entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança n.º 
35662 AgR/DF, à Súmula Vinculante n.º 31 daquela Corte Suprema. (Processo n.º 4250/2015-TC, 
Decisão n.º 563/2019-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 
 
1.3.10 Auditoria de avaliação da despesa pública de pessoal executada pela Câmara Municipal 
de São Gonçalo do Amarante/RN | Desproporcionalidade entre cargos de provimento efetivo 
e de livre nomeação e exoneração | desconformidade com o entendimento do STF no 
julgamento da ADI 4125 e do AgR no RE n° 365.368 | acumulação vedada de cargos públicos 
conforme art. 37, XVI da CRFB | Medida cautelar de redimensionamento do quantitativo de 
servidores, realização de concurso público, e instauração de processos administrativos 
disciplinares para apurar irregularidades. A Segunda Câmara decidiu cautelarmente determinar que 
o Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN promova, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias: i) o redimensionamento do seu quantitativo de servidores, de modo a assegurar que 
qualquer composição da Casa Legislativa mantenha adequada proporção entre servidores efetivos e 
comissionados com a prevalência da maioria de servidores efetivos, ou seja, no mínimo, 50% mais um; 
ii) a realização de concurso público e nomeações dos aprovados, caso seja necessário para o provimento 
de cargos efetivos em número suficiente para manter a referida proporção, observando-se todos os 
limites para despesas com pessoal; e iii) a instauração de processos administrativos disciplinares com o 
fim de apurar eventual acumulação irregular de cargos públicos no âmbito da Câmara Municipal em 
questão, com ulterior comunicação do resultado ao Relator. O processo teve origem a partir de auditoria 
sobre a despesa de pessoal da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, no interregno de 
julho de 2018 a janeiro de 2019, na qual a Diretoria de Despesa com Pessoal deste Tribunal de Contas 
constatou: a) a criação de cargos públicos e aumento da despesa com pessoal sem a devida 
demonstração do planejamento orçamentário e financeiro, conforme determinam os arts. 16 e 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal; b) desproporção do quadro funcional entre os agentes públicos com 
vínculo precário e vínculo efetivo, violando a regra do concurso público, inserida no art. 37, II da 12 
Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 690 | Petrópolis | Natal/RN | CEP 59012-360 www.tce.rn.gov.br 
Informativo de Jurisprudência Constituição Federal, nos temos do entendimento fixado pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da ADI 4125 e do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 
365.368; c) casos de acumulação vedada de cargos públicos remunerados, sem a demonstração de 
legalidade e da compatibilidade de horários, em violação ao disposto no art. 37, XVI da Constituição 
Federal, e em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4125 e 
do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 365.368; d) deficiências no sistema de controle de 
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frequência, mediante um sistema manual de registro de ponto dos servidores. O Relator, em atenção 
aos princípios da razoabilidade e da racionalidade administrativa, e em especial, da continuidade do 
serviço público, fixou prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Câmara Municipal de São Gonçalo 
do Amarante/RN readequasse o seu quadro funcional. Entendeu ainda, por se tratar de momento 
processual de cognição sumária, ser necessária a complementação da instrução processual mediante a 
juntada dos documentos comprobatórios do estudo de impacto orçamentário-financeiro da edição das 
Leis Municipais nº 1.135/2007 e 1.362/2012, de forma a subsidiar uma análise conclusiva pelo corpo 
técnico, e o posterior exercício do direito de defesa por parte dos responsáveis antes do julgamento de 
mérito. Processo nº 590/2019-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 
 
1.3.11 Finanças Públicas. Receita pública. Desvinculação. Superávit financeiro. Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis. Petróleo. Consulta. A desvinculação do superávit financeiro de órgãos 
da Administração Pública Federal a que se refere o art. 45, § 3º, da Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo) 
não se aplica: i) aos recursos vinculados a fundos especiais, que é o caso do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e do Fundo Social (FS), a menos que a lei 
criadora desse tipo de fundo autorize a transferência de superávit financeiro ao Tesouro Nacional (Leis 
11.540/2007 e 12.351/2010, c/c o disposto no art. 73 da Lei 4.320/1964); ii) aos recursos vinculados 
às áreas de saúde e educação, por força da Lei 12.858/2013. Em relação ao superávit financeiro da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tal desvinculação pode ser 
aplicada, desde que garantidas as necessidades operacionais da agência, consignadas no orçamento 
aprovado, a teor do art. 15, inciso II, da Lei 9.478/1997. Acórdão nº 2027/2019- Plenário, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 280, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 
 
1.3.12 Contratações irregulares por prática de nepotismo e afronta ao princípio da 
impessoalidade. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal, 
indicando possível sonegação de documentos públicos por prefeitura municipal e falhas no pagamento 
de gratificações e adicionais a servidores do município. O órgão ministerial vislumbrou, ainda, a 
possibilidade de ocorrência de atos de nepotismo, noticiada por denúncia anônima encaminhada à 
Ouvidoria do Ministério Público Estadual. No exame inicial, foram apontadas irregularidades no 
pagamento de adicional de insalubridade e de gratificação de controle interno. Após análise dos 
demonstrativos de pagamento dos servidores, o órgão técnico e o Parquet de Contas concluíram não se 
tratar de pagamento em duplicidade do adicional, e sim de pagamento de parcelas distintas, em 
conformidade com a legislação municipal. Quanto ao pagamento da gratificação, também restou sanada 
a falha apontada, uma vez que os servidores foram nomeados por portaria para compor a Comissão de 
Controle Interno da prefeitura, assim como preceitua a lei municipal que dispõe sobre o Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal. No que concerne às denúncias de prática de nepotismo, o 
relator, conselheiro substituto Hamilton Coelho, destacou que, apesar deste Tribunal não deter 
competência para apreciação das contratações para os cargos em comissão, por força do estabelecido 
no inciso VII do art. 3º da Lei Complementar n. 102/08, disposição que decorre de comando inscrito 
no art. 71, III, da Constituição da República, é importante não olvidar que o Tribunal possui 
competência para examinar a legalidade de todas as despesas promovidas por seus jurisdicionados, 
incluindo-se aquelas decorrentes de atos da espécie presente nestes autos, observada a natureza 
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processual adequada. Explanou que, nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Casa, como 
bem ilustrado pela Consulta n. 769940, no sentido de que “as informações quanto às nomeações para 
cargo de provimento em comissão [...], a despeito de não serem apreciadas para fins de registro, são 
necessárias ao exame da legalidade da despesa, ao fundamento do disposto nos arts. 70 e 169 
da Constituição da República e no art. 59 da Lei Complementar Federal n. 101/00.” Acrescentou, 
também, que a Súmula Vinculante n. 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal em 21.08.08, enseja o 
controle, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento da vedação ao nepotismo nela consagrada. Feitas 
essas ponderações, a relatoria passou a apreciar a denúncia de que médica contratada temporariamente 
seria sobrinha do alcaide, parentesco de 3º grau na linha colateral. Restou comprovado, 
documentalmente, o grau de parentesco, e, da análise dos contratos juntados, verificou-se que a 
mencionada servidora foi contratada para exercer a função, temporariamente, por duas vezes, e 
somente posteriormente foi aprovada em processo seletivo simplificado para provimento de cargos e 
funções temporários. Frisou, nesse ponto, que a função de médico deve ser exercida por servidor de 
carreira, de cargo efetivo, a ser preenchido por concurso público, admitida a criação de cargos 
comissionados, de livre nomeação e exoneração, somente para as funções de direção, chefia ou 
assessoramento, nos moldes do art. 37, II e V da CR/88. Assim sendo, diante da ausência da 
apresentação do processo seletivo simplificado, o relator considerou irregular a contratação temporária 
da servidora e propôs a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 ao gestor. Ademais, considerou a 
ocorrência de nepotismo, uma vez que restou comprovado nos autos o vínculo de parentesco de 3° 
grau na linha colateral, situação que também ensejou aplicação de multa na quantia de R$ 500,00, 
perfazendo o montante de R$1.000,00. Na denúncia anônima ainda foi relatada prática de nepotismo 
na contratação de fonoaudióloga do Programa Saúde da Família (PSF), onde a irmã, parentesco de 2º 
grau na linha colateral, exercia o cargo de Coordenadora. Diante desse cenário, o relator destacou 
entendimento mais recente do Tribunal, exarado no julgamento da Denúncia n. 913.238, na sessão da 
Primeira Câmara de 13.02.19, bem como jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no 
sentido de que, quando a relação não for entre nomeante e nomeado, para a caracterização do 
nepotismo é necessária a existência de hierarquia ou subordinação entre o servidor público ocupante 
de cargo de direção, chefia ou assessoramento com o parente contratado. Nesse diapasão, diante da 
falta de documentação comprobatória da relação de hierarquia e subordinação entre as servidoras, o 
relator entendeu que não restou configurada a prática de nepotismo, tendo considerado irregular, 
todavia, a contratação, diante da não realização de processo seletivo simplificado, em afronta ao 
princípio da impessoalidade, razão pela qual propôs a aplicação de multa no valor de R$500 ao 
responsável. Em conclusão, manifestou-se pela procedência parcial da representação, em face da 
constatação da prática de nepotismo e da contratação de servidores sem prévio processo seletivo 
simplificado, sendo acompanhado, por unanimidade, pelo Colegiado da Primeira Câmara. 
Representação n. 1024662, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 203, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 

1.3.13 Avaliação do desempenho da educação infantil com foco no cumprimento das metas 
constantes dos Planos Nacional e Municipal de Educação. Tratam os autos de auditoria 
operacional realizada em município, objetivando a avaliação do desempenho da educação infantil em 
âmbito municipal, com foco no cumprimento das metas constantes dos Planos Nacional e Municipal 
de Educação. De acordo com o relator, conselheiro substituto Victor Meyer, o escopo da auditoria foi 
delimitado pelas seguintes questões: “1). De que forma a Secretaria Municipal de Educação tem atuado 
a fim de universalizar a pré-escola e ampliar a oferta de vagas em creches até o mínimo de 50% 
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(cinquenta por cento)? 2) De que maneira tem sido promovida a formação e a valorização dos 
profissionais da educação infantil? 3) Como tem sido estimulada a gestão democrática nos 
estabelecimentos municipais que oferecem a educação infantil? 4) A rede física das escolas públicas 
municipais oferece condições adequadas à educação infantil?” Diante das inconsistências verificadas in 
loco, a equipe técnica apresentou proposta de encaminhamento com sugestões de determinações e 
recomendações, encampadas na íntegra pelo relator, dentre as quais merecem destaque: a) informar 
providências tomadas para adequação do percentual de 50% de vagas para crianças de 0 a 3 anos; b) 
promover o atendimento a 100% das crianças na faixa etária de a 5 anos, consoante Meta 1 do PME; 
c) apresentar documentação comprobatória em relação ao cumprimento do piso nacional do 
magistério, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008; d) monitorar o PME com base em dados 
atualizados de modo a permitir o acompanhamento sistemático de suas metas; e) definir e quantificar 
as metas de expansão da rede pública de educação infantil compatíveis com a necessidade do município; 
f) desenvolver e implementar programa a fim de assegurar a formação em nível de pós-graduação de 
100% dos profissionais da educação básica; g) corrigir os problemas de infraestrutura e promover 
modificações nas rotinas de manutenção das escolas. Nesse contexto, visando contribuir para a 
melhoria da educação infantil ofertada pelo município, especialmente no tocante à universalização do 
atendimento escolar, formação continuada e valorização dos profissionais do ensino, gestão 
democrática da educação infantil e infraestrutura das escolas municipais, o colegiado acolheu, por 
unanimidade, a proposta de voto, ratificando-se todas as determinações e recomendações resultantes 
da análise da equipe de auditoria operacional, devendo o gestor responsável apresentar plano de ação a 
ser objeto de processo de monitoramento por este Tribunal.Auditoria Operacional n.1054017, 

Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 203, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 

1.3.14 Consulta. Cooperativas de Crédito. Lei Complementar n.º 161/2018. Resolução n.º 
4.659/18, do Conselho Monetário Nacional. Pelo conhecimento e apresentação de resposta. 
Observância ao entendimento consolidado nas Consultas n.os 41792-2/18 e 184677/18. 1) É 
possível o Município, na ausência de instituição financeira oficial, fazer movimentação financeira em 
Cooperativas de Crédito? Sim, com o advento das inovações trazidas pela Lei Complementar n.º 
161/2018, que, em seu artigo 2º, §1º, abriu a possibilidade de captação de recursos dos Municípios3 
pelas cooperativas de crédito - os quais não integrarão o respectivo quadro social -, ressaltando-se a 
restrição geográfica contida no §9º, uma vez que "somente poderão ser realizadas em Município que esteja na 
área de atuação da referida cooperativa de crédito". Outrossim, de acordo com o artigo 2º da Resolução n.º 
4.659/2018, somente se admite "a captação de recursos dos Municípios exclusivamente por cooperativas de crédito 
classificadas nas categorias plena ou clássica". 2) Em caso de resposta positiva quanto ao item 1, quais os tipos 
de movimentação bancária podem serem feitas nas referidas Cooperativas de Crédito? Ainda em 
consonância com o disposto no artigo 2º, parágrafo único, da multimencionada Resolução, a captação 
de recursos dos Municípios somente pode ser realizada por meio de depósitos à vista ou depósitos a 
prazo sem emissão de certificado. Acerca do tema, tomo a liberdade de trazer trecho da Nota Técnica 
n.º 04/2018, de autoria da Confederação Nacional de Municípios - CNM, intitulada "Orientação aos 
Municípios sobre a Lei Complementar 161/2018 - Cooperativas de crédito", na qual, a respeito do 
questionamento em análise, foram tecidos os seguintes esclarecimentos: "4. O Município poderá 
realizar, conforme informações obtidas junto à OCB, operações passivas, tais como: a. Depósitos à 
vista: conta corrente; e b. Depósitos a prazo: CDB (certificado de depósito bancário) e RDB (recibo de 
depósito bancário); Bem como, por meio das cooperativas de crédito gerir as disponibilidades de caixa, 
ou seja, administrar os recursos não carimbados (aqueles que não têm destinação determinada em Lei) 
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de prefeituras, como por exemplo: a. folha de pagamentos de servidores públicos; b. Recursos de 
impostos arrecadados." 3) Como deve se dar a forma de contratação das instituições financeiras? Tal 
questionamento encontra-se devidamente respondido por meio do v. Acórdão n.º 2053/2019 - STP 
(Consulta n.º 184677/18). Reza a Constituição Federal, em seu artigo 164, §3.º, que "as disponibilidades 
de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos 
ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos 
previstos em lei" (sem grifos no original). A inclusão das cooperativas de crédito ao sistema financeiro 
nacional vem disposta no artigo 192 da Carta Magna, sendo a Lei Complementar n.º 161/2018 - a qual 
trouxe alterações à Lei Complementar n.º 130/2009, responsável por dispor sobre o Sistema Nacional 
de Crédito - inovadora no sentido de abrir a possibilidade de tais instituições captarem recursos dos 
Municípios. Na falta de equiparação legal expressa às instituições oficiais, com amparo no princípio da 
legalidade, verifico assistir razão ao Ministério Público de Contas quando assevera ser imprescindível a 
priorização das instituições financeiras oficiais, ficando as instituições privadas e as cooperativas em 
caráter residual e em condições de igualdade entre si. Desse modo e conforme já destacado, existindo 
instituições financeiras oficiais a serem priorizadas, segue-se o entendimento consolidado em 
jurisprudência por esta C. Corte de Contas, e, da mesma forma, se houver pluralidade de cooperativas 
abrangidas pela região do Município e, ainda, instituições financeiras privadas, há necessidade de se 
adotar o processo disposto na Lei n.º 8.666/93, concorrendo as instituições financeiras não oficiais em 
igualdade de condições. Processo nº 678297/18 - Acórdão nº 2187/19 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência TCEPR nº 64, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-64-2019/324406/area/242#2. 

 

1.3.15 Consulta. Utilização de maquinário da prefeitura (motoniveladora, retroescavadeira, 

trator de esteira e pá carregadeira, rolo compactador, caminhão caçamba, etc.) para a 

realização de reformas e melhoramentos em estradas vicinais municipais e intermunicipais, 

nas estradas rurais em propriedades particulares, bem como em propriedades privadas no 

perímetro urbano para a construção de moradias e incentivo ao desenvolvimento da indústria, 

mediante a cobrança pelos serviços prestados. Conhecimento e resposta nos termos do voto. 

i) Questões 1, 3 e 5 - Resguardando-se o dever do Poder Público de efetuar reformas/melhoramentos 

em estradas vicinais municipais e intermunicipais, é possível a contratação por particulares do 

maquinário municipal (motoniveladora, retroescavadeira, trator de esteira e pá carregadeira, rolo 

compactador, caminhão caçamba, etc.) para realização de obras em estradas rurais privadas e em 

propriedades privadas no perímetro rural e urbano, caso haja: (i) autorização legal; (ii) formalização do 

ato, devida fundamentação e comprovação do interesse público (escoamento da produção rural, 

incentivo à indústria ou à urbanização, etc.); (iii) contrapartida financeira do particular utente do serviço; 

(iv) ausência de prejuízo do desenvolvimento de outras obras e serviços de responsabilidade do Poder 

Municipal. Além disso, o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que disciplinar a utilização 

onerosa do maquinário municipal deve prever: a) os critérios/exigências do Programa de Incentivo 

para a consecução das obras de interesse social; b) as modalidades dos serviços; c) disponibilização em 

caráter geral de procedimento objetivo e impessoal para a escolha dos beneficiários; d) os direitos e 

deveres referentes à execução dos serviços; e) a forma de cobrança; e f) a tabela de valores dos serviços; 

ii) Questões 2 e 5 - Não é possível a cobrança de valores diferenciados de horas-máquina entre os 

produtores rurais pequenos, médios e grandes ou entre diferentes classes de renda, pois neste caso há 
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a cobrança de preço público, que não possui natureza tributária, e o seu valor é fixado diante do serviço 

prestado e não dos critérios pessoais do particular. Por outro lado, é possível estabelecer valores 

diferenciados conforme os tipos de maquinários, a complexidade dos serviços e as horas de utilização 

das máquinas; iii) Questão 6 - Não é possível firmar convênios com entidades religiosas e associações 

visando utilizar o maquinário do Município para efetuar pequenos serviços, já que o convênio 

pressupõe convergência de interesses das partes, o que não se revela no questionamento apresentado. 

Contudo, a municipalidade pode firmar contrato administrativo com as entidades e associações tanto 

para utilizar do seu maquinário nas sedes destas, como para se valer dos espaços das referidas pessoas 

jurídicas de direito privado para promover reuniões, cursos, palestras realizadas por suas pastas. 

Processo nº 812988/18 - Acórdão nº 2192/19 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 

64, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-

n%C2%BA-64-2019/324406/area/242#3. 

 
2 Direito Constitucional  
 
2.1 Consulta. Captação de recursos municipais por cooperativas de crédito. Equiparação com 
as instituições financeiras não oficias. A previsão do §1º do art. 2º da Lei Complementar nº 164/18, 
quanto à captação de recursos municipais por cooperativas de crédito, não configura exceção à 
preferência dada aos bancos oficiais pelo art. 164, §3º, da Constituição Federal para a movimentação 
de disponibilidades, mas, equipara as referidas cooperativas às instituições financeiras não oficiais, para 
efeito de permitir sua participação nesse mercado, dentro das mesmas condições de atuação. Acórdão 
nº 2053/2016, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 63, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/9/pdf/00339365.pdf. 
 
2.2 Legitimidade ativa do incidente de inconstitucionalidade |Interpretação do art. 404, § 1º, 
do RITCE/RN conforme a Constituição | Possibilidade das partes, não restrita ao membro 
ou ao representante do MPC, de promover o incidente de inconstitucionalidade. O Pleno, 
através do Acórdão nº 381/2016, interpretou que o comando dado pelo art. 404, §1º, do Regimento 
Interno do TCE/RN, conferiu possibilidade das partes, e não somente dos membros dos colegiados 
do Tribunal ou do Ministério Público de Contas - como consta no texto do dispositivo regimental - de 
argüir o incidente de 8 Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 690 | Petrópolis | Natal/RN | CEP 59012-
360 www.tce.rn.gov.br Informativo de Jurisprudência inconstitucionalidade. Nos termos do voto da 
Conselheira Relatora e na esteira do entendimento ministerial, o Pleno interpretou o referido 
dispositivo “conforme a Constituição, declarando inconstitucional qualquer interpretação que restrinja 
às partes a legitimidade ativa para suscitarem tal incidente, sob pena de violação ao direito constitucional 
de petição encartado no art. 5º, XXXIV, alínea ‘a’, da Carta Magna”. Por oportuno, o Pleno determinou 
a divulgação do entendimento em tela por intermédio do recente Acórdão nº 21/2019. (Processo nº 
9683/2011 – TC, Acórdãos nº 381/2016-TC e 21/2019-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN 
nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf.  
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3. Direito Financeiro  
 

3.1 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Medidas de compensação. Isenção tributária. 
Contribuição previdenciária. Bônus de Eficiência e Produtividade. A exclusão do Bônus de 
Eficiência e Produtividade da base de cálculo da contribuição previdenciária (arts. 14 e 24 da Lei 
13.464/2017), por se tratar de hipótese de renúncia de receita, depende do estabelecimento de medidas 
de compensação, em observância aos artigos 14, inciso II, e § 2º, da LC 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), 150, § 6º, e 201, § 11, da Constituição Federal. Acórdão nº 1921/2019- 
Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 279, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

3.2 Finanças Públicas. Responsabilidade fiscal. Despesa com pessoal. Medidas de 
compensação. LOA. Bônus de Eficiência e Produtividade. A instituição do Bônus de Eficiência e 
Produtividade (arts. 6º e 16 da Lei 13.464/2017), por se tratar de criação de despesa obrigatória de 
caráter continuado, exige a implementação de medidas compensatórias pela legislação orçamentária, 
sob risco de suspensão de seu pagamento, em observância aos artigos 14, inciso II, e § 2º, 15, 16 e 17 
da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Acórdão nº 1921-Plenário, Boletim de Jurisprudência 
TCU nº 1921/2019, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

3.3 Consulta. Administração Pública Indireta. Alienação de Ativo Imobilizado. Destinação de 
Receita de Capital. Financiamento de Despesas Correntes. Vedação às Empresas Estatais 
Dependentes.1. A vedação à destinação de receita de capital obtida mediante alienação de bens e 
direitos integrantes do patrimônio para financiamento de despesas correntes aplica-se às empresas 
estatais dependentes, mas não às empresas estatais não dependentes (Lei Complementar nº 101, de 
2000, art. 44 c/c o art. 1º, §§ 2º e 3º). 2. As receitas obtidas pelas empresas estatais dependentes com a 
alienação de ativo imobilizado devem ser destinadas à aquisição de outros bens para recomposição do 
patrimônio, em função da preservação do patrimônio público, ressalvando-se somente a possibilidade 
de aplicação em despesas com o regime previdenciário, mediante autorização em lei específica. 3. As 
empresas estatais não dependentes não se encontram sob a égide da Lei Complementar n. 101/2000. 
Como consequência, a receita advinda da alienação de bens e direitos pode ser aplicada para custear 
despesas gerais, de qualquer natureza, desde que observados os princípios que regem a proteção ao 
erário. Acórdão Consulta nº 932340, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 202, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 

3.4 Finanças Públicas. Receita pública. Aplicação. Vedação. Dívida pública. Despesa com 
pessoal. Superávit financeiro. Royalties. Petróleo. Consulta. A proibição de pagamento de 
despesas com dívida e pessoal com recursos das compensações financeiras (art. 8º da Lei 7.990/1989) 
abrange tanto os recursos arrecadados no exercício como aqueles repassados para o exercício financeiro 
seguinte (superávit financeiro), independentemente de terem sido transferidos ao Tesouro Nacional 
por força do art. 45, § 3º, da Lei 9.478/1997. Essa vedação abrange apenas os recursos referentes à 
parcela de royalties, sejam eles devidos nos percentuais mínimos de 5%, a qual ainda é regulada pela Lei 
7.990/1989, sejam eles devidos em percentuais excedentes, conforme estabelecido pelas Leis 
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9.478/1997 e 12.351/2010. Acórdão nº 2027- Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 280, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
3.5 Finanças Públicas. Dívida pública Amortização. Juros. Compensação Financeira. Petróleo. 
Gás natural. Geração de energia elétrica. Recursos minerais. Consulta. A proibição de que trata 
o art. 8°, caput, da Lei 7.990/1989 refere-se tanto à amortização da dívida quanto ao pagamento de juros 
e encargos da dívida, ressalvadas as hipóteses de utilização dos recursos oriundos das compensações 
financeiras previstas nos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo legal. Acórdão 2027-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 280, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

 

3.6 Finanças Públicas. Dívida pública. Amortização. Juros. Compensação financeira. Petróleo. 
Gás natural. Geração de energia elétrica. Recursos minerais. Consulta.A proibição de que trata 
o art. 8°, caput, da Lei 7.990/1989 refere-se tanto à amortização da dívida quanto ao pagamento de juros 
e encargos da dívida, ressalvadas as hipóteses de utilização dos recursos oriundos das compensações 
financeiras previstas nos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo legal. Acórdão 2027/2009, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 280, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

3.7 Finanças Públicas. Restos a pagar. Vedação. Princípio da anualidade orçamentária. 
Princípio da razoabilidade. A prática recorrente de elevada inscrição e rolagem de recursos 
orçamentários na rubrica de restos a pagar ofende os princípios da anualidade orçamentária e da 
razoabilidade, sendo incompatível com o caráter de excepcionalidade dos restos a pagar, contrariando 
o disposto no art. 165, inciso III, da Constituição Federal, c/c o art. 2° da Lei 4.320/1964. Acórdão 
2033/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 280, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Administração Pública. Aposentadoria. Pensão civil. Ex-
Território federal. Transposição de regime jurídico. As concessões de aposentadorias e pensões 
civis emitidas em favor de interessados que tenham ingressado no serviço público federal com 
fundamento nas transposições inauguradas pelo art. 31 da EC 19/1998 (ex-territórios federais), com as 
alterações dadas pelas EC 38/2002, EC 60/2009, EC 79/2014 e EC 98/2017, devem ser submetidas a 
registro pelo TCU, por meio do sistema e-Pessoal. Acórdão 1919/2019 – Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 279, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

4.2 Aposentadoria. Segurado em gozo de auxílio-doença. Natureza não acidentária. Cômputo 
do tempo de serviço especial. Possibilidade. Tema 998. O segurado que exerce atividades em 
condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao 
cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. REsp 1.759.098 –RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 652, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270652%2
7.  
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4.3 Aposentadoria por tempo de contribuição. Atividade especial. Empregado rural. Lavoura 
de cana-de-açucar. Equiparação. Categoria profissional. Atividade agropecuária. Decreto n. 
53.831/1964. Impossibilidade. O empregador rural, trabalhador da lavoura da cana-de-açucar, não 
pode ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária no item 2.2.1 do Decreto 
nº 53.831/1964, vigente à época da prestação de serviço. PUIL 452-PE, Informativo de Jurisprudência 
do STJ nº 652, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270652%2
7.  

4.4 Pensão por morte derivada de aposentadoria. Revisão. Prazo decadencial. Termo inicial. 
Data da concessão do benefício originário. O termo a quo do prazo decadencial para a revisão da 
pensão por morte, mediante revisão da renda mensal inicial da aposentadoria que a originou, 
corresponde à data do benefício originário. REsp. 1.605.554-PR, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 652, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270652%2
7. 

 

4.5 Consulta. Município. Cargos Acumuláveis. Impossibilidade de Contagem de Tempo de 
Serviço Prestado em Cargo para o qual o Servidor já se aposentou. Exigência de Contribuição 
Distinta em cada Regime Previdenciário após a Edição da Emenda Constitucional nº 20/98. 
1. Os períodos já utilizados para se aposentar em um cargo, seja pelo regime geral, seja pelo próprio, 
não podem ser utilizados novamente para outra aposentadoria. 2. Para fins de informação ao FISCAP, 
a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) contendo tempo de contribuição ainda não utilizado 
poderá ser apresentada para justificar a nova aposentadoria, desde que seja possível discriminar o 
período já aproveitado para a primeira aposentação e aquele remanescente. Acórdão Consulta nº 98650, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 202, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

 

4.6 Consulta. Fundo de Previdência Municipal. Contagem Recíproca de Tempo de 
Contribuição entre Fundos de Previdência de RPPS Distintos. Preliminar. Admissibilidade. 
Art. 210-B, IV, do RITMG. Imprecisão da Terceira Indagação. Mais de Uma Interpretação 
Possível. Inadmissibilidade. Admissão dos Questionamentos Restantes. Mérito. Artigo 6º, Art. 
40, § 9º e Art. 201, § 9º, da Constituição Federal. Ordem Social e Direitos Sociais. Contemplação 
Necessária pelos Aplicadores do Direito. Art. 8º-A da Lei nº 9.796/99. Possibilidade da 
Contagem Recíproca entre RPPSs. Reconhecimento pela Legislação Infraconstitucional. 
Aplicação da Lei nº 9.796/99. Restrição à Contagem Recíproca. Competência Exclusiva do 
Legislador Federal. Compensação Financeira. Observância do Decreto Federal nº 3.112/1999. 
Fundos Irregulares. Suspensão da Pagamentos. Vedação. Artigo 210-D, IV, do RITCEMG. 1. 
A admissibilidade das consultas perante este Tribunal depende do preenchimento dos requisitos do art. 
210-B do Regimento Interno desta Corte, entre eles a necessidade de que a consulta contenha indicação 
precisa da dúvida ou da controvérsia suscitada, conforme o inciso IV do mesmo dispositivo. 2. As 
disposições afetas à Ordem Social previstas na Constituição Federal constituem instrumentos 
destinados à materialização dos direitos sociais previstos pelo art. 6º do diploma constitucional, 
devendo os aplicadores do Direito contemplar sua máxima amplitude sempre que possível. 3. O art. 
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8º-A da Lei nº 9.796/1999 prevê que as contagens recíprocas de tempo de contribuição entre fundos 
de previdência regidos pelo regime próprio (RPPS) devem observar os ditames desse diploma, havendo, 
portanto, o reconhecimento do legislador infraconstitucional da validade da contagem recíproca entre 
RPPS¿s. 4. Por decisão do Supremo Tribunal Federal e pelo dispositivo do art. 201, § 9º, da Constituição 
Federal, somente ao legislador ordinário federal cabe instituir restrições à contagem recíproca de tempo 
de contribuição. 5. As compensações financeiras derivadas de contagens recíprocas de tempo de 
contribuição devem ser realizadas na forma do Decreto Federal nº 3.112/1999. Acórdão Consulta nº 
1053898/2019, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 202, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

 

4.7 Mandado de injunção e aposentadoria de servidor público como deficiência. A primeira 
turma, em julgamento conjunto, acolheu pedidos formulados em mandados de injunção para 
reconhecer o direitos dos impetrantes – servidores públicos com deficiência – de ver analisando o 
requerimento de aposentadoria, apresentado com base no artigo 40,  § 4º, inciso I, da Constituição 
Federal, consideradas as normas da Lei Complementar LC nº 142/2013. Inicialmente, o Colegiado 
rejeitou as preliminares alusivas à atual tramitação de projetos de lei que regula a matéria, pois não afasta 
a impetração, e à suposta ausência de prévio requerimento administrativo. No ponto, a CF exauriu as 
situações que exigem a observância dessa fase: o dissídio coletivo, próprio da justiça do trabalho, e os 
processos relativos à justiça desportiva. No mérito, destacou que a adoção das normas da LC 142/2013 
– retroativamente, inclusive – para suprir a omissão do Congresso Nacional na matéria exige um salto 
hermenêutico menor do que exigiria a aplicação da Lei nº 8.213/1991, que cuida da previdência dos 
servidores em geral. MI 6818/DF e MI 6988/RR, Informativo de Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal nº 947, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensaldeagost
o2019.html. 

 

4.8 Denegação de Registro de Aposentadoria. Legislação não enviada ao Sistema Legis. O 
Plenário denegou o registro de aposentadoria concedida pelo Fundo Previdenciário do Município de 
Vera Cruz – VERAPREV, em razão de a legislação municipal não ter sido enviada ao Sistema Legis, o 
que inviabilizou a análise do ato. (Processo nº 3911/2018 – TC, Acórdão nº 553/2019 – TC, 
Informativo de Jurisprudência TCERN nº 4/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/51/INFORMATIVO_N%C2%BA_04201
9__TCE_RN.pdf. 

 

4.9 É vedada a permanência no cargo após aposentadoria voluntária de servidor público 
estatutário segurado do RGPS. Trata-se de Consulta formulada por Prefeito Municipal, nos seguintes 
termos: “1) Aos servidores públicos estatutários, sob o regime geral de previdência social, é vedada a 
permanência no cargo após aposentadoria espontânea, por força de seus estatutos que preveem que a 
aposentadoria gera vacância ao cargo?; 2) Quanto aos servidores públicos aposentados, sob regime 
geral da previdência, sem a integralidade do valor, o que ensejam redução em seus proventos de 
aposentadoria, os quais estariam imunes, podem permanecer em seus cargos após a aposentadoria 
espontânea?; e 3) Em caso de impossibilidade de permanência, nos casos acima mencionados, a 
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exoneração dos servidores nessas situações deve ser precedida por procedimento administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa? Preliminarmente, conhecida, por maioria dos votos, a 
Consulta, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, destacou que esta Corte de Contas pronunciou-se 
acerca do primeiro questionamento no parecer exarado em resposta à Consulta n. 896574, na sessão 
do Pleno de 30.10.2013, no sentido de que aos servidores públicos estatutários, ainda que segurados do regime 
geral de previdência social, é vedada a permanência no cargo após aposentadoria espontânea, por força de seus estatutos 
que preveem que a aposentadoria gera vacância. Salientou que esse entendimento encontra guarida na 
Orientação Normativa n. 2, de 2009, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, vinculada ao 
Ministério da Previdência Social, que preceitua, em seu art. 79, que a concessão de aposentadoria ao 
servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, determinará a vacância do cargo. No mesmo 
sentido, evidenciou a Nota Técnica n. 03/2013, editada pelo mesmo órgão, que também preconiza a 
vacância do cargo em razão da aposentadoria, independentemente de o servidor estar amparado pelo 
RPPS ou RGPS, uma vez que os princípios jurídicos da Administração Pública brasileira não permitem 
que o servidor estatutário adquira duplo status funcional (ativo e inativo) em relação ao mesmo cargo 
público. No que tange ao segundo questionamento, em concordância com o respondido anteriormente 
e segundo entendimento firmado neste Tribunal, afirmou que não pode o servidor público estatutário 
permanecer no cargo após aposentação espontânea ocorrida pelo RGPS, ainda que o valor dos 
proventos seja inferior ao último vencimento percebido na ativa. Complementou, em seguida, que a 
solução para o caso hipotético levantado pelo consulente seria a previdência complementar, 
observando-se os requisitos legais e constitucionais para a sua concessão. Relativamente ao terceiro e 
último questionamento, a relatoria concluiu ser desnecessário procedimento administrativo prévio, uma 
vez que a declaração da vacância do cargo em virtude da aposentadoria de servidor, ainda que pelo 
RGPS, constitui obrigação decorrente da lei, não se apresentando como sanção ou supressão de 
direitos, consoante vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais exposta na 
fundamentação do voto. Com fulcro nesses fundamentos, o Tribunal Pleno, por unanimidade, fixou 
prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: I) os servidores públicos 
estatutários, ainda que sejam segurados do regime geral de previdência social, não poderão permanecer 
no cargo após a aposentadoria espontânea, porque a concessão do benefício da aposentadoria gera 
vacância do cargo por força de seus estatutos (Consulta n. 896574); II) o servidor público estatutário 
não pode permanecer no cargo depois de sua aposentadoria espontânea, ocorrida pelo Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), ainda que o valor dos proventos de aposentadoria seja inferior ao último 
vencimento percebido na ativa. A solução para eventual redução nos proventos estaria na previdência 
complementar, observando-se os requisitos legais e constitucionais para a sua concessão; III) é 
desnecessária a instauração de procedimento administrativo prévio para o afastamento de servidor 
ocupante de cargo público que se aposenta pelo RGPS, utilizando o tempo de serviço e contribuição 
relativo a esse cargo, uma vez que não se trata de sanção ou supressão de direitos do servidor, mas 
mero reconhecimento da consequência de situação fática previamente estipulada em lei, qual seja, que 
a aposentadoria se apresenta como forma de extinção do vínculo estabelecido entre o servidor e a 
Administração Pública, e gera a vacância do cargo. Consulta n.1031459, Informativo de Jurisprudência 
TCEMG nº 203, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

 

4.10 Consulta. Reversão compulsória ao cargo de origem a servidor cuja aposentadoria por 

invalidez foi cessada. Caso tal cargo tenha sido extinto, pode ser aproveitado em outro cargo, 

de atribuições e complexidade semelhantes, que se refletem em nível de escolaridade e 

vencimentos iguais aos do cargo de origem, em respeito ao princípio do concurso público 
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(inciso II do art. 37 da CF). Caso tal aproveitamento não seja possível, o servidor deve ser 

colocado em disponibilidade, com vencimentos do cargo de origem, proporcionais ao tempo 

de contribuição, até que seja possível o aproveitamento (§ 3º do art. 41 da CF). O servidor cuja 

aposentadoria por invalidez foi cessada em razão da extinção da invalidez deve ser revertido para o 

cargo de origem. Caso tal cargo tenha sido extinto, pode ser aproveitado em outro cargo, de atribuições 

e complexidade semelhantes, que se refletem em nível de escolaridade e vencimentos iguais aos do 

cargo de origem, em respeito ao princípio do concurso público inserto no inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal. Caso tal aproveitamento não seja possível, o servidor deve ser colocado em 

disponibilidade, com vencimentos do cargo de origem, proporcionais ao tempo de contribuição, até 

que seja possível o aproveitamento, nos termos do § 3º do art. 41 da Constituição Federal. Processo nº 

811612/18 - Acórdão nº 2311/19 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 64, disponível 

em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-64-

2019/324406/area/242#3. 

 

5. Direito Tributário 
 

5.1 Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL. Base de Cálculo. Inclusão do Crédito Presumido de Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI. Possibilidade.  O crédito presumido de IPI previsto no artigo 1º da Lei 
9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSSLL. EREsp 1.210.941-RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 652, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270652%2
7. 
 
5.2 Medida Cautelar Fiscal. Grupo Econômico de Fato. Fraude. Indisponibilidade de bens 
e/ou direitos de pessoas não integrantes do polo passivo. Possibilidade. A ocorrência de fraude 
autoriza a indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não constam no polo passivo da 
execução fiscal. REsp 1.656.172-MG, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 653, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270653%2
7.  
 
5.3 Medida Cautelar Fiscal. Grupo Econômico de Fato. Atos Fraudulentos. Indisponibilidade 
de Bens. Limite no Ativo Permanente. Inexistência. No caso de atos fraudulentos, a 
indisponibilidade de bens decorrentes da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo 
permanente a que se refere o parágrafo 1 do artigo 4º da Lei nº 8.397/1992, podendo atingir quaisquer 
bens, direitos e ações da pessoa jurídica e, eventualmente, dos sócios, nos termos do artigo 11 da Lei 
nº 6.830/1980. Resp 1.656.172-MG, Informativo de Jurisprudência nº 652, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270653%2
7.  
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