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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  
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1.1.16 A vedação de exigência de comprovação de atividade com limitações de tempo se 
refere, exclusivamente, à capacitação técnico-profissional, diferenciando-se da 
capacitação técnico-operacional.  

1.1.17 Não sendo cumpridos os trâmites e a modalidade correta para a venda de 
patrimônio, e havendo favorecimento na escolha do comprador, fica presumida a 
ocorrência de dano ao erário.  

1.1.18 É irregular a participação de cooperativas em licitação cujo objeto se refira à 
prestação de serviço que demande dos trabalhadores requisitos próprios da relação 
de emprego, tais como subordinação, pessoalidade e habitualidade.  

1.1.19 É possível a cobrança de taxa para inscrição em processo seletivo simplificado.  
1.1.20 Considera-se plausível a limitação imposta à localização geográfica das empresas 

participantes do certame com o intuito de fomentar o comércio local e regional.  
1.1.21 A contratação temporária exige, além da legislação local regulamentadora, a 

presença concomitante dos requisitos da temporariedade e do excepcional interesse 
público e a prévia submissão dos interessados ao devido processo seletivo público.  

1.1.22 Representação Lei nº 8.666/1993. Pregão eletrônico. Prestação de serviço de 
locação e equipamentos. Não apresentação de atestado de vistoria ou declaração 
substitutiva. Desclassificação. Ausência de ofensa ao princípio do formalismo 
moderado. Improcedência do pedido.  

1.1.23 Recurso de revisão. A ausência de fixação de preço máximo em licitação pode ser 
motivo de irregularidade de contas, conforme art. 16, III, “b”. da LC/PR 113/05, 
uma vez que configura infração à norma do art. 27, XXI, da Constituição do Estado 
do Paraná. Provimento parcial.  

1.1.24 A exigência de comprovação de experiência anterior, para fins de qualificação 
técnico-operacional, na prestação de serviços que não são, simultaneamente, de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1º, inciso I, 
da Lei nº 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263. 

1.1.25 Somente é exigível a observância das disposições do artigo 49, §3º, da Lei 
8.666/1993 (contraditório e ampla defesa) quando o procedimento licitatório, por 
ter sido concluído com a adjudicação do objeto, gera direitos subjetivos ao licitante 
vencedor, ou em caso de revogação ou de anulação em que o licitante seja apontado, 
de modo direito ou indireto, como o causador do desfazimento do certame.  

1.1.26 As licitações de serviços de manutenção predial devem ser precedidas de plano de 
ação de manutenção preventiva e corretiva, com a definição dos serviços e 
respectivos quantitativos a serem demandados na execução contratual, em atenção 
ao art. 6º, inciso IX, c/c o art. 7º, § 2º, inciso II, e § 4º do Lei 8.666/1993.  

1.1.27 Recursos da alienação de bens imóveis podem ser utilizados na construção de 
outros bens públicos.  

1.1.28 Credenciamento de profissional médico para o exercício de função de auditor. 
Impossibilidade.  

1.1.29 Denúncia. Concessão de Cautelar. Suspensão do Contrato. Irregularidades na 
contratação de escritório de advocacia.  

1.1.30 Suspensão de cautelar de procedimento licitatório para desenvolvimento de 
plataformas digitais.  

1.1.31 Contrato administrativo. É permitida a subcontratação parcial do contrato 
administrativo quando a execução integral do objeto não se mostrar viável sob a 
ótica técnico-econômica, sendo indispensável autorização formal do ente 
contratante e previsão expressa no edital de licitação.  
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1.1.32 Licitação. O edital de licitação de concessão administrativa deve prever critérios 
objetivos para aferição do nível de adequação do serviço prestado.  

1.1.33 Contrato administrativo. A mudança de regime tributário da empresa contratada 
não é suficiente, por si só, para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
administrativo, devendo o particular demonstrar, por meio de planilha de custos, 
que o evento tenha repercutido diretamente na relação contratual originária, 
ocasionando o aumento de encargos.  

1.1.34 Licitação. A exigência de registro ou inscrição de empresa licitante no Serviço 
Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho – SESMT, para fins de 
habilitação, fere a competitividade do certame.  

1.1.35 Licitação. Quando a prestação de serviço terceirizado puder ser avaliada por 
unidade quantitativa de serviço prestado ou por nível de serviço alcançado, deve-se 
dar preferência ao modelo de contratação baseada na remuneração por resultados, 
evitando-se a mera alocação de mão de obra e o pagamento por hora trabalhada.  

1.1.36 Licitação. Na terceirização de serviços continuados é legal a exigência, para efeito 
de qualificação técnico-operacional, de que o licitante comprove a execução de 
contratos com o mínimo de 50% de número de postos de trabalho previstos e 
experiência mínima de 3 (três) anos na execução de objeto semelhante.  

1.1.37 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Banco Central do Brasil. 
Autorização. Fiança bancária.  

1.1.38 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Empresa ficta.  
1.1.39 Licitação. Pregão. Obrigatoriedade. Consultoria. Exceção. Justificativa.  
1.1.40 Esbulho processório praticado por particulares. Serviços de infraestrutura pelo 

Estado. Desapropriação indireta. Inocorrência.  
1.1.41 Escola de Samba. Carnaval. Verba oriunda de parceria pública-privada. Penhora. 

Possibilidade. Interpretação restritiva das impenhorabilidades.  
1.1.42 É irregular a prestação de garantia contratual na modalidade de fiança bancária, 

prevista no art. 56, § 1º, inciso III, da Lei º 8.666/1993, emitida por empresa que 
não seja instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. 

1.1.43 A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha 
praticado atos concernentes à função fiscal de contrato, como o atesto de notas 
fiscais.  
 
 

1.2 Pessoal  
1.2.1 Pessoal. Remuneração. Adiantamento pecuniário PCCS. Carreira da Previdência. 

Saúde e do Trabalho. DPNI.  
1.2.2 Pessoal. Jornada de trabalho. Teletrabalho. Vedação. DPU.  
1.2.3 Gestão administrativa. Administração federal. Acesso à informação. Férias. 

Autoridade. Informação pessoal.  
1.2.4 Pessoal. Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Internet. Magistério.  
1.2.5 Consulta. Servidor Público eleito Vereador. Horas extraordinárias. Banco de horas. 

Possibilidade. Aproveitamento do saldo de horas entre cargo efetivo e eletivo. Não 
cabimento. Cargos que não se confundem. Não comparecimento no cargo efetivo 
para o desempenho de atividades como Vereador. Falta não justificável. Ausência 
de compatibilidade de horários. Diárias.   
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1.2.6 Consulta. Afastamento de servidor para assunção de mandato. Opção 
remuneratória. Possibilidade. Direito ao percebimento de adicional de férias, 
décimo terceiro e adicional por tempo de serviço.  

1.2.7 Agente Político. Prejulgado nº 052. Negada a exequibilidade ao artigo 1º, § 1º da Lei 
Municipal nº 6.671/2012 de Cachoeiro de Itapemirim, que estabeleceu pagamento 
de verba indenizatória pelo exercício da presidência da Câmara Municipal, em 
desconformidade com o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal/1988.  

1.2.8 Pessoal. Remoção pessoal. Poder Judiciário. Cargo Público. Princípio de 
legalidade. Consulta.  

1.2.9 Pessoal. Aposentadoria especial. Professor. Contagem de tempo de serviço. Tempo 
ficto. 

1.2.10 Cumulação de título de magistério e aplicação retroativa de norma administrativa.  
 
 

1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 Responsabilidade. Débito. Culpa. Terceiro. Dolo. Solidariedade. 
1.3.2 Responsabilidade. SUS. Fundo Municipal de Saúde. Gestor de saúde. Prefeito. 

Secretário.  
1.3.3 Responsabilidade. Débito. Culpa. Laranja.  
1.3.4 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Conduta. Objetividade. Dolo. 

Má-fé.  
1.3.5 Empresa pública. Tercerização de serviços jurídicos. Não vinculação da atividade-

fim. Legalidade.  
1.3.6 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2016. Regularidade com ressalva e multa.  
1.3.7 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2017. Ausência de encaminhamento do 

relatório de controle interno. Contas irregulares. Aplicação de multa. Aposição de 
ressalvas.  

1.3.8 Aprovado o Enunciado de Súmula nº 02. 
1.3.9 Termo de Ajustamento de Gestão. Adequação do quantitativo de cargos 

comissionados e efetivos. 
1.3.10 Inspeção em merenda escolar: expedição de recomendações e terceirização da 

função de merendeira. 
1.3.11 Administração Pública. Possibilidade de terceirização de atividades inerentes a 

cargos do quadro permanente de instituição financeira pública em razão do 
incremento temporário do volume de serviços.  

1.3.12 Controle Externo. Não há base legal para que o TCEES expeça recomendação para 
que conste na elaboração do Plano Plurianual – PPA os compromissos assumidos 
em programa de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral – TRE.  

1.3.13 Responsabilidade. Débito. Culpa. Dolo. Erro grosseiro. Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. 

1.3.14 Competência do TCU. SUS. Fundo Nacional de Saúde. Transferência de recursos. 
Ente da Federação.  

1.3.15 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Prestação de contas. 
Impossibilidade. Tomada de contas especial. Instauração.  
 

2. Direito Constitucional  
2.1 Competência do TCU. Fundos. Fundo partidário. Tomada de contas especial. 

Instauração. Julgamento.  
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2.2 Possibilidade de vinculação das verbas do FUNDEF ao pagamento de honorários 
advocatícios contratuais.  

2.3 TCU e competência para fiscalizar os recursos do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal.  

2.4 TCU: decadência e suspensão de pagamentos de contratos.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Decisão judicial. Despesa com pessoal. 

Passivo trabalhista. Precatório. Fundef. 
3.2 Plano Real: Nota do Tesouro Nacional e índice de correção.  

 
 

4. Direito Previdenciário 
4.1 Pessoal. Aposentadoria. Tempo de serviço. Ato ilegal. Averbação de tempo de 

serviço. Tempo de contribuição. Superveniência.  

4.2 Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Comprovação. Salário-mínimo.  

4.3 Pensão. Serventuário da justiça não remunerado pelos cofres públicos. Discussão 
acerca da fonte de custeio do benefício. Cumprimento dos requisitos previstos do 
Prejulgado nº 21 desta Corte. Transcurso de mais de 10 anos da concessão. 
Segurança jurídica. Legalidade e registro do ato.  

4.4 Pensão civil. Dependente designado. Indicação. Ausência. 
4.5 Ato sujeito à registro. Ato complexo. Revisão de ofício. Impossibilidade. 

Aposentadoria. Pensão civil.  
4.6 Tempo de serviço. Município. Aposentadoria. Certidão pública. Contribuição 

previdenciária. Marco temporal.  
4.7 Aposentadoria por invalidez. Proventos. Aposentadoria integral. Aposentadoria 

proporcional. Base de cálculo.  
4.8 Sobrestamento de processo em que se discute a averbação de tempo de serviço em 

atividade de advocacia em período anterior à EC nº 20/98, sem comprovação do 
recolhimento de contribuição previdenciária, para fins de aposentadoria, até 
deliberação do MS 34.401-DF pelo STF.  
 

5 Direito Tributário 
5.1 Execução fiscal. Decisão que anula ou reforma acórdão favorável à contribuinte. 

Trânsito em julgado. Início. Prazo prescricional.  
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1. Direito Administrativo  
 
1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Tratamento diferenciado. Dosimetria. 
Circunstância atenuante. Microempresa. Pequena empresa. A mera participação de licitante 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com conteúdo falso, 
configura fraude à licitação, tipificada no art. 90 da Lei 8.666/1993, ensejando, por consequência, 
aplicação da penalidade do art. 46 da Lei 8.443/1992. A ausência de obtenção de vantagem pela 
empresa, no entanto, pode ser considerada como atenuante no juízo da dosimetria da pena a ser 
aplicada, em função das circunstâncias do caso concreto. Acórdão nº 2549/2019 – Plenário, Boletim 
de Jurisprudência TCU nº 288, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 
1.1.2 Licitações. Serviços contínuos. Serviços de manutenção e reparos. Estudo técnico 
preliminar. Plano de ação. Quantidade. As licitações de serviços de manutenção predial devem ser 
precedidas de plano de ação de manutenção preventiva e corretiva, com a definição dos serviços e 
respectivos quantitativos a serem demandados na execução contratual, em atenção ao art. 6º, inciso IX, 
c/c o art. 7º, § 2º, inciso II, e § 4º, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 2573/2019 – Plenário, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 288, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 
1.1.3 Responsabilidade. Convênio. Obrigação de resultado. Execução física. Execução 
parcial. Débito. Quantificação. Quando a parcela executada do convênio não for suficiente para o 
atingimento, ainda que parcial, dos objetivos do ajuste, sem quaisquer benefícios à sociedade, a 
possibilidade de aproveitamento do que já foi executado em eventual retomada das obras, por se tratar 
de mera hipótese, não de benefício efetivo, não enseja o correspondente abatimento no valor do débito 
apurado. Acórdão nº 12170/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 288, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.4 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Cartel. Econometria. 
Quando caracterizada a atuação de cartel em processos de contratação pública, o prejuízo causado à 
Administração pode ser avaliado pela diferença entre o preço praticado no ambiente cartelizado e o 
preço que seria praticado em ambiente competitivo, estimada mediante utilização de técnicas de 
econometria e de análise de regressão consagradas internacionalmente. Acórdão nº 2619/2019 – 
Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 289, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.5 Contrato Administrativo. Aditivo. Requisito. Justificativa. Parecer Superveniência. As 
modificações do projeto licitado devem ser precedidas de procedimento administrativo no qual fique 
adequadamente consignada a justificativa das alterações tidas por necessárias, que devem estar 
embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, bem como deve restar caracterizada a natureza 
superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações. Acórdão nº 
2619/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 289, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.6 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Preço. Tolerância. Sobrepreço. Referência. 
Exceção. O TCU não adota margem de erro ou limite de tolerância na apuração de sobrepreço em 
contratações promovidas pela Administração. Somente é admissível contratar por valores superiores 
aos referenciais de preço se presentes condições extraordinárias, devidamente justificadas no 
procedimento administrativo. Acórdão nº 2621/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 
289, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo. 

 
1.1.7 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Princípío do non bis in idem. CGU. 
Inadimplência. Fraude. Competência. Não configura violação ao princípio do non bis in idem o TCU 
declarar a inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992) de 
empresa que foi declarada inidônea para CGU para licitar ou contratar com a Administração Pública 
(art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993), pois as sanções, embora de natureza administrativa, possuem 
fundamentos fáticos e competências distintas. A penalidade aplicada pela CGU refere-se a 
inadimplemento contratual, já a declaração de idoneidade, de competência do TCU, decorre de fraude 
em certame licitatório.  Acórdão nº 2638/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 289, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo. 

 
1.1.8  Licitação. Ato administrativo. Revogação. Anulação. Princípio da ampla defesa. 
Contraditório. Adjudicação. Somente é exigível a observância das disposições do artigo 49, § 3º, da 
Lei nº 8.666/1993 (contraditório e ampla defesa) quando o procedimento licitatório, por ter sido 
concluído com adjudicação do objeto, gera direitos subjetivos ao licitante vencedor, ou em caso de 
revogação ou de anulação em que o licitante seja apontado, de modo direito ou indireto, como o 
causador do desfazimento do certame. Acórdão nº 2656/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência 
TCU nº 289, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo. 

1.1.9 Contrato administrativo. Aditivo. Requisito. Obra pública. Proposta de preço. Desconto. 
Manutenção. Equilíbrio econômico-financeiro. Consulta. Em caso de necessidade de celebração 
de termos aditivos em contratos de obras públicas, deve ser observado o disposto nos arts. 14 e 15 do 
Decreto 7.983/2013, sendo necessário, para tanto, que se realize análise da planilha confrontando a 
situação antes e depois do aditivo pretendido para averiguar quanto à eventual redução no percentual 
do desconto originalmente concedido. Nas situações em que, em virtude do aditivo, houver diminuição 
do desconto originalmente concedido, pode-se incluir parcela compensatória negativa como forma de 
se dar cumprimento ao art. 14 do Decreto 7.983/2013, ressalvada a exceção prevista em seu parágrafo 
único. Acórdão nº 2699/2010-Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo 

1.1.10 Contrato Administrativo. Aditivo. Serviço novo. Obra pública. Proposta de preço. 
Desconto. Manutenção. BDI. Equilíbrio econômico-financeiro. Consulta. Na hipótese de 
celebração de aditivos em contratos de obras públicas para a inclusão de novos serviços, o preço desses 
serviços deve ser calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual 
entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir 
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do 
Decreto 7.883/2013. Acórdão 2699/2010 – Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 290, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo 
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1.1.11 Responsabilidade. Licitação. Homologação. Compra. Superfaturamento. Não é cabível 
imputar débito ao gestor que homologou o processo de compra nos casos em que o superfaturamento 
das aquisições não era perceptível ao homem médio. Acórdão nº 13.435/20198-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativo  

1.1.12 Convênio. Prestação de contas. Turismo. Evento. Execução física. Filmagem. 
Fotografia. Nexo de causalidade. Ministério do Turismo. A apresentação de material audiovisual 
relativo ao evento objeto de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, como filmagens e 
fotografias contendo o nome e a logomarca do órgão concedente, constitui prova suficiente para 
demonstrar a execução física do objeto, sendo insuficiente, contudo, por si só, para comprovar o nexo 
de causalidade entre os recursos transferidos e as despesas realizadas. Acórdão nº 13.715/2019-
Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo 

1.1.13 Contrato Administrativo. Prorrogação. Requisito. Direito líquido e certo. Ato 
discricionário. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder 
Público, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se 
insere no âmbito da discricionariedade da Administração Público. Acórdão nº 12.280/2019, Boletim 
de Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativo 

1.1.14 Responsabilidade. Contrato administrativo. Fiscal. Indicação. Formalização. Ausência. 
A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha praticado atos 
concernentes à função de fiscal de contrato, como o atesto de notas fiscais. Acórdão nº 12.489/2019, 
Boletim de Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo 

1.1.15 Responsabilidade. Convênio. Débito. Cachê. Pagamento. Artista. Empresário. 
Divergência. Não cabe ao TCU avaliar ganhos internos no relacionamento de empresários entre si 
(exclusivos e ad hoc) ou entre esses e os artistas e bandas por eles representados. Em convênios que 
envolvam a participação desses atores, compete ao órgão concedente demonstrar que os pagamentos 
ocorrem dentro dos preços de mercado ou são compatíveis com valores já recebidos anteriormente 
pelos artistas e bandas em eventos equivalentes. Não havendo nos autos manifestação nesse sentido, 
não é possível a caracterização de débito por divergência entre os valores pagos aos empresários e os 
efetivamente recebidos pelas respectivas bandas e artistas, a título de cachê. Acórdão nº 12.508/2019, 
Boletim de Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo  

1.1.16 A vedação de exigência de comprovação de atividade com limitações de tempo se refere, 
exclusivamente, à capacitação técnico-profissional, diferenciando-se da capacitação técnico-
operacional. Tratam os autos de Denúncia apresentada por empresa de transportes, em face de edital 
de concorrência pública, do tipo técnica e preço, promovida por prefeitura municipal, visando 
selecionar empresa ou consórcio de empresas para outorga da concessão do serviço público de 
transporte coletivo de passageiros, cujo valor estimado do contrato, em lote único, era de 
R$433.815.478,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, oitocentos e quinze mil e quatrocentos e setenta 
e oito reais), com o valor da tarifa básica de referência de R$3,34 (três reais e trinta e quatro centavos). 
A denunciante alegou, sucintamente, que o edital apresentou restrição de participação de licitantes ao 
exigir, na qualificação técnica, comprovação de tempo de experiência de, no mínimo, 10 anos, em 
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afronta ao art. 30, § 5º, da Lei 8.666/93, que veda exigência de atividade com limitação de tempo. 
Insurgiu-se, ainda, quanto à omissão do número de viagens nos horários de pico da frota, ressaltando 
que os dados de número de viagens nesses horários em dias úteis, sábado e domingo, e os quadros de 
horários das linhas atuais e do sistema proposto não foram apresentados, o que torna impossível aferir, 
objetivamente, as propostas conforme os critérios de pontuação definidos no edital, que poderiam 
favorecer a atual operadora. Pleiteou, ao final, a suspensão do certame.  O relator, conselheiro 
Wanderley Ávila, passou à análise das irregularidades apontadas na denúncia, examinando 
primeiramente a exigência de demonstração de tempo de experiência de no mínimo 10 (dez) anos. 
Esclareceu que, em primeira análise, a Unidade Técnica e sua relatoria entenderam excessiva e restritiva 
a exigência adicional de tempo de experiência de 10 anos, uma vez que o tempo por si só não refletia, 
necessariamente, a qualificação da capacidade operacional da empresa para a prestação dos serviços, 
bem como o entendimento de que a exigência de atestado de capacidade técnica já era suficiente para 
comprovar a experiência prévia das empresas. Em nova análise técnica, após a juntada de 
documentação apresentada pelos responsáveis, a Unidade Técnica concluiu que a irregularidade 
relatada, identificada no Edital de forma isolada, não possuía gravidade suficiente para justificar a 
anulação do procedimento licitatório como um todo, tendo ainda em vista que a licitação se encontrava 
na fase externa, já ocorrida a abertura das propostas, sem que houvesse possibilidade de saneamento 
do processo, e que, conforme relatado pelos representantes do Município, a anulação do procedimento 
poderia trazer mais prejuízos ao Município e aos usuários dos serviços. Nesse sentido, trouxe 
ensinamentos de Marçal Justen Filho, que leciona a respeito do § 1º, I, do art. 30, concluindo no sentido 
de que se refere, exclusivamente, à capacitação técnico-profissional, diferenciando-se da capacitação 
técnico-operacional, pois a confusão entre os dois termos aconteceu em razão da revogação da alínea 
“b” (do § 1º do art. 30 da Lei n. 8.666/93), e posteriormente do inciso II (que seria incluído no § 1º do 
art. 30 da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 8.883), que tratavam justamente da capacitação técnico-
operacional. Ressaltou que, na hipótese de exigência de capacidade técnico-operacional, o inciso II do 
art. 30 da Lei n. 8.666/93 permite, para a comprovação da compatibilidade de aptidão para desempenho 
de serviços equivalentes, a definição de quantidades, características e prazos relacionados com o objeto 
da licitação, admitindo-se, portanto, a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos 
em obras ou serviços, desde que devidamente justificados e limitados às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto, não podendo ultrapassar 50% do quantitativo licitado, patamar aceito 
pelas jurisprudências do TCU e desta Corte. Nessa esteira, a par das justificativas e esclarecimentos 
apresentados pelos responsáveis e com fundamento na doutrina de Marçal Justem Filho, corroborou o 
entendimento de que a limitação legal se referia, exclusivamente, à capacitação técnico-profissional, 
diferenciando-se da capacitação técnico-operacional. Considerando, ainda, as especificidades do objeto 
do certame, nos termos dos argumentos trazidos pelos responsáveis, e que não foram apresentadas 
outras previsões capazes de limitar a participação de licitantes no processo em análise, afastou a 
irregularidade apresentada.  Quanto ao segundo ponto denunciado, relativo à omissão do número de 
viagens nos horários de pico da frota, expôs análise da Unidade Técnica, esclarecendo que os 
apontamentos do denunciante estavam relacionados a critérios de avaliação da proposta técnica, 
sobretudo quanto aos quesitos da redução do intervalo entre viagens nos períodos de pico e aumento 
da oferta de viagens nos finais de semana. Quanto à objetividade desses critérios, observou que foram 
estabelecidos a partir de faixas de redução/aumento em parâmetros operacionais do sistema, tendo em 
vista os indicadores de nível de serviço intervalos de viagens e número ofertado de viagens, não sendo 
identificadas irregularidades. Em relação ao número de viagens nos horários de picos, verificou que a 
informação estava relacionada em uma tabela, representando o intervalo entre viagens consecutivas e 
as faixas dos horários de pico, a partir dos quais era possível aferir o número de viagens por linha nesses 
horários. Já em relação ao critério técnico de proposta de aumento da oferta nos finais de semana, os 
parâmetros constavam em outra tabela, integrante do projeto básico, na qual foram detalhados os 
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números de viagens projetados para dias úteis, sábados e domingos. Concluiu, portanto, que o edital 
apresentou as informações suficientes para apresentação das propostas, incluindo os parâmetros para 
avaliação dos critérios da qualificação técnica de forma objetiva, sendo também improcedente o 
apontamento da denunciante quanto a este item.  Por todo o exposto, a Denúncia foi julgada 
improcedente, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro substituto Victor Meyer, que 
entendeu não haver sido comprovada pela Administração Municipal a necessidade de exigência de 
tempo mínimo de dez anos de experiência para garantir a regular execução do objeto contratado, uma 
vez que os elementos apresentados não demonstram que contratação de empresa com menos tempo 
de experiência viesse a colocar em risco a adequada prestação de serviço. O conselheiro substituto 
destacou ainda, que apenas uma licitante compareceu à sessão pública de abertura da licitação, fato que 
indicaria que a exigência relativa à experiência prévia das licitantes possa haver restringido 
indevidamente a competição, votando pela continuidade da instrução processual, com a devida citação 
dos responsáveis, a fim de que fosse apurada a procedência ou não dos fatos anunciados, notadamente 
quanto à exigência de demonstração de tempo mínimo de dez anos de experiência, como condição de 
habilitação. Denúncia n. 1054040, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 206, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.17  Não sendo cumpridos os trâmites e a modalidade correta para a venda de patrimônio, e 
havendo favorecimento na escolha do comprador, fica presumida a ocorrência de dano ao 
erário. Trata-se de processo decorrente da conversão da Inspeção Extraordinária n. 886125, 
objetivando a verificação da regularidade e legalidade dos procedimentos formalizados por 
Administração Municipal para alienação de imóvel, em Tomada de Contas Especial.  Inicialmente, 
reconhecida a prescrição do poder-dever sancionatório do Tribunal, o relator, conselheiro Durval 
Ângelo, adentrou no mérito, explanando que, visando à alienação de um imóvel, com área de 4.909,95 
m², avaliado pela Prefeitura em R$3.927.200,00 e posteriormente desmembrado em quatro lotes, o 
município realizou três concorrências, todas frustradas por preverem, em seus editais, cláusulas que 
restringiriam a competitividade do certame, havendo por fim, realizado a alienação dos lotes mediante 
dispensa de licitação pelo valor de R$3.303.329,74.  Enfatizou que a equipe de engenharia elaborou 
relatório técnico de avaliação, arbitrando o valor dos lotes em R$4.349.443,13, deixando a Prefeitura de 
arrecadar, portanto, a quantia de R$1.046.113,39. Destacou ainda que a utilização de dispensa de 
licitação para venda de imóvel contraria o inciso I do art. 17 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe ser 
necessária a realização de concorrência para esse fim, e, também, contraria dispositivo da Lei Orgânica 
Municipal.  Ressaltou, em seguida, apontamentos de irregularidades feitos pela equipe de inspeção, 
dentre os quais: avaliações que não preencheram os requisitos previstos na NBR 14.653 e na Lei Federal 
5.194/66, não passando de meras cotações de preços; conduta das comissões de licitação, secretários 
municipais de Administração e Fazenda, chefe de Controle Interno e prefeito municipal, que 
concorreram para favorecer uma determinada empresa; inabilitação, em uma das concorrências, de 
empresa que propôs compensação de créditos no valor de R$4.000.927,50, quantia esta bem mais 
coerente com a avaliação feita pelo Tribunal, mesmo não havendo vedação editalícia para tal 
compensação. Visto que foi detectado prejuízo ao erário, comprovado dano injustificado decorrente 
de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, considerou as contas da prefeitura municipal, referentes 
à dispensa de licitação, irregulares e, conforme determinado pelo inciso I do § 1º do art. 51 da Lei 
Orgânica deste Tribunal, identificou como responsáveis o prefeito do município à época e a secretária 
municipal de administração, a eles impondo o ressarcimento ao erário municipal da quantia de 
R$1.046.113,39, a ser devidamente atualizada, relativa à diferença entre o valor de venda consignado 
no contrato e o da avaliação dos lotes pela equipe de inspeção. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade. Tomada de Contas Especial n. 887492, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
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206, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.18 É irregular a participação de cooperativas em licitação cujo objeto se refira à prestação 
de serviço que demande dos trabalhadores requisitos próprios da relação de emprego, tais 
como subordinação, pessoalidade e habitualidade. Cuidam os autos de Denúncia formulada por 
cooperativa de transportes, em face da vedação à participação de cooperativas em alguns itens de edital 
de pregão presencial, deflagrado por município, para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de locação de veículos com e sem condutor, sem fornecimento de combustível com seguro 
e rastreador veicular integrado ao sistema de gerenciamento da frota, para atender as necessidades das 
secretarias municipais. Embora não houvesse pedido expresso de liminar, o relator, conselheiro 
substituto Victor Meyer, verificou a necessidade de uma análise célere das razões expostas pela 
denunciante, já que a abertura dos envelopes das propostas estava na iminência de ocorrer e havia, no 
petitório inaugural, o requerimento de medidas necessárias a inibir ato supostamente irregular. Nesse 
sentido, em exame perfunctório, considerou que os argumentos expostos no próprio corpo do edital 
do pregão, aparentemente, justificavam os atos administrativos emanados da administração municipal, 
inexistindo, portanto, o requisito do fumus boni iuris, capaz de suspender cautelarmente o certame, ainda 
que de ofício. Em análise inicial, a relatoria destacou a suposta irregularidade a ser examinada, constante 
em um dos itens do instrumento convocatório, que dispunha sobre a vedação da participação de 
cooperativas em 5 dos itens do edital. Acerca da matéria, salientou a Lei Federal n. 12.690/2012, que 
dispõe, em seu art. 4º, inciso II, que a cooperativa de trabalho pode ser de serviço, quando constituída 
por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da 
relação de emprego e, ainda, o art. 5º, que preceitua que a cooperativa de trabalho não pode ser utilizada 
para intermediação de mão de obra subordinada. Ressaltou que, não por acaso, há farta jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União no sentido de que os serviços terceirizados que demandem trabalho 
subordinado em relação ao tomador ou em relação ao prestador de serviço não são passíveis de serem 
executados por cooperativas, e que, consubstanciado nos inúmeros precedentes, o TCU sumulou esse 
posicionamento e editou a Súmula 281, nos termos a seguir expostos: é vedada a participação de cooperativas 
em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver 
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.  No caso 
específico dos autos, expôs análise da Unidade Técnica, afastando a alegação de falha apontada pela 
denunciante, no que pertine à vedação à participação de cooperativas no certame em exame, tendo em 
vista a nítida presença dos elementos de subordinação, pessoalidade e habitualidade, características estas 
que não só contrariam os fins e a legislação que rege as sociedades cooperativas, conforme Súmula 
TCU n. 281, como importam risco de reconhecimento, pela justiça laboral, da existência de vínculo 
empregatício diretamente com a Administração, conforme jurisprudência dos tribunais. Dessa forma, 
na linha do entendimento esposado pela unidade técnica, entendeu que foi devidamente justificada a 
vedação à participação de cooperativa no edital de pregão presencial, razão pela qual, no caso concreto, 
considerando que não há vestígio de dano ou prejuízo aos licitantes, tampouco à Administração Pública, 
concluiu pela improcedência da denúncia, sendo acompanhado por unanimidade pelo Colegiado da 2ª 
Câmara. Denúncia n. 1071362, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 206, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.19 É possível a cobrança de taxa para inscrição em processo seletivo simplificado. Trata-se 
de Consulta formulada por prefeito municipal, por meio da qual elabora o seguinte questionamento: 
“Questiona-se se há impedimento legal para cobrança de inscrições em Processos Seletivos 
Simplificados, a fim de custear os gastos obtidos com a aplicação da prova e com o escopo de atender 
aos ditames da economicidade? ” Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Terrão esclareceu 
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que a Constituição da República, em seu art. 37, II, prevê o concurso público como regra para a 
investidura em cargo ou emprego público, lado outro, ressalva as nomeações para cargos em comissão, 
de livre nomeação e exoneração, além da contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo 
artigo, para atender excepcional interesse público. Salientou, em seguida, que o processo seletivo 
simplificado (PSS) surge, portanto, a partir da regulamentação em nível legal do permissivo 
constitucional para contratação por tempo determinado, como instrumento de recrutamento de pessoal 
em situações especiais e inesperadas na rotina administrativa, observando, a um só tempo, a celeridade 
e a urgência necessárias ao atendimento do interesse público, sem, contudo, desrespeitar os princípios 
basilares administrativos, inscritos no art. 37, caput, da Constituição, além dos novos preceitos da 
Administração Pública, notadamente a eficiência e a economicidade.  Salientou que, conquanto tenham 
algumas diferenças procedimentais, o concurso público e o processo seletivo simplificado possuem a 
mesma finalidade, e, em que pese o PSS ser mais simples e célere, também é procedimento 
administrativo formal e como tal deve respeitar as fases e atos previstos em regulamento, razão pela 
qual se permite a invocação da interpretação analógica para a composição de lacunas na regulamentação 
do instituto. Nessa esteira, destacou o Acórdão 1720/2003 do Tribunal de Contas da União, de relatoria 
do Min. Benjamin Zymler, aduzindo que, nos casos omissos na legislação, é possível que, ainda que 
não se trate de concurso público, o processo seletivo simplificado possa estabelecer critérios de seleção, 
desde que observados os princípios gerais art. 37 da Constituição.  Isto posto, considerou que as 
mesmas finalidades que justificam a existência da taxa de inscrição para os concursos públicos se fazem 
presentes nos processos seletivos simplificados, referentes à necessidade de garantir recursos para a 
realização de procedimento para seleção de pessoal, admitindo ser possível ao ente público efetuar a 
referida cobrança nos processos seletivos simplificados. Ademais, asseverou que não há qualquer 
norma que vede a cobrança de taxa de inscrição nesses procedimentos, e que inclusive as contratações 
temporárias receberam regulamentação no âmbito federal recentemente, por meio da Instrução 
Normativa n. 1, de 27/08/19, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, a qual corrobora o entendimento professado, ao dispor que a publicação 
do valor da inscrição é uma das informações imprescindíveis no edital de abertura do processo seletivo 
simplificado, nos termos do disposto no art. 7º, II, d. À vista de tais ponderações, destacou que é 
entendimento consolidado neste Tribunal que as taxas de inscrição de concurso público têm natureza 
jurídica de preço público e não de taxa em sentido estrito, como espécie de tributo, porquanto cobrada 
em razão de obrigação assumida voluntariamente pelo particular em um contexto estranho ao da 
prestação de serviços públicos, conforme ressaltado em seu voto-vista na deliberação da Consulta 
n. 810914. Outrossim, este Tribunal já fixou prejulgamento de tese no sentido de ser pública a receita 
obtida pelas taxas de inscrição de concursos públicos, sendo vedado ao ente público vinculá-la ao 
pagamento da empresa contratada para gerir o certame. Alteou, ainda, que o entendimento pela 
ausência de vinculação entre o valor arrecadado com as taxas de inscrição e a contraprestação devida à 
empresa contratada para realização do concurso, além de reafirmado na seara doutrinária, foi sumulado 
pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Enunciado n. 214. Todavia, afirmou que o 
entendimento acima não significa que os custos com a realização do PSS não devam guardar relação 
com o valor a ser cobrado pelas inscrições, pelo contrário, o valor da taxa de inscrição deve 
corresponder ao valor necessário para cobrir os gastos com a realização do certame pela entidade 
responsável pela organização do concurso, devendo respeitar o princípio da modicidade tarifária, de 
modo a não inviabilizar eventuais inscrições em razão de seu valor elevado, sob pena de ofender o 
princípio da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos. Por fim, ainda consoante ao 
entendimento deste Tribunal, acrescentou que, também nos casos dos PSS, o edital deve prever a 
possibilidade de restituição do valor pago pelo candidato em caso de cancelamento, suspensão e 
adiamento do concurso, bem como estabelecer hipóteses de isenção da taxa de inscrição em benefício 
dos candidatos hipossuficientes, e, em caso de indeferimento no pedido de isenção, deve ser 
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resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa ao candidato. Em face do exposto, o Tribunal 
Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: ”É possível a 
cobrança de taxa para a inscrição em processo seletivo simplificado, a fim de custear as despesas para 
a realização do certame, observados os princípios administrativos, inclusive a necessidade de previsão 
em edital, a desvinculação da receita dela decorrente, a modicidade dos valores, a possibilidade de 
restituição do valor pago pelo candidato em caso de cancelamento, suspensão e adiamento do concurso, 
bem como o estabelecimento de hipóteses de isenção para hipossuficientes, entendidos como aqueles 
que não possam arcar com o pagamento sem comprometer o sustento próprio e de sua família, 
independentemente de estarem empregados ou não”. Consulta n. 1012057, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 207, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.20 Considera-se plausível a limitação imposta à localização geográfica das empresas 
participantes do certame com o intuito de fomentar o comércio local e regional. Tratam os autos 
de Denúncia, com pedido liminar, formulado por empresa em face de procedimento licitatório 
deflagrado por prefeitura municipal, objetivando futura e eventual aquisição de material de expediente 
para atender às necessidades de diversas secretarias municipais. Aduziu a denunciante que o edital 
contém cláusula restritiva à competição, na medida em que limita a participação no certame às empresas 
que estejam localizadas a uma distância de até 120 (cento e vinte) quilômetros da sede do município. 
Sustentou, ainda, ser irregular a justificativa contida no instrumento convocatório, no sentido de que 
tal exigência encontrou amparo na legislação municipal, pois, de acordo com a denunciante, a futura e 
eventual aquisição de materiais de expediente não caracteriza demanda urgente e imediata, fugindo às 
hipóteses autorizadoras de restrição geográfica relacionadas no Decreto Municipal. Inicialmente, o 
relator, conselheiro substituto Hamilton Coelho, destacou que a limitação geográfica imposta no edital 
foi devidamente justificada no Termo de Referência, como tentativa de fomento ao comércio 
local/regional que, com fundamento em Lei Municipal que dispõe sobre a Lei Geral de Micro e 
Pequena Empresa, editou Decreto Municipal, cuja redação trouxe o privilégio geográfico às empresas 
locais/regionais situadas a uma distância de até 120km do município. Do exame dos autos depreendeu, 
ainda, que, apesar de a denunciante advogar a tese de que a vertente hipótese de contratação não se 
enquadraria naquelas previstas no decreto municipal, por não se tratar de demanda urgente e imediata, 
a republicação do edital que havia sido suspenso se deu exatamente em razão da demanda premente 
pelos produtos licitados, consoante se vislumbra na justificativa, tendo sido informada a existência de 
grave risco de paralisação das atividades cotidianas da Administração. Assim, considerou que a 
argumentação contida na exordial não merecia ser acolhida. Ressaltou que a delimitação geográfica 
prevista no instrumento convocatório encontra respaldo no disposto no art. 47 da Lei Complementar 
n. 123/06, que preceitua que, nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
incentivo à inovação tecnológica. Ademais, salientou que o critério foi previsto no edital e justificado 
no termo de referência, tendo sido observado o enunciado inserto no art. 49, inciso I, da referida lei 
complementar, que determina que o tratamento diferenciado não se aplica caso não forem 
expressamente previstos no edital. Verificou a existência de precedentes desta Corte de Contas no 
sentido de ser aceitável a restrição geográfica em situações similares à hipótese dos autos, a exemplo da 
Denúncia n. 1012006, de relatoria do Conselheiro José Alves Viana, em cujo decisum julgou-se razoável 
a exclusividade de contratação para empresas sediadas no município ou num raio de 100km, 
especificada no edital, por fomentar o desenvolvimento econômico e social local, nos termos da Lei 
Complementar n. 123/06. No mesmo sentido, citou a Denúncia n. 1058765, Segunda Câmara, Rel. 
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Cons. Gilberto Diniz, julgada em 30.5.19; a Denúncia n. 1040744, Primeira Câmara, Rel. Cons. José 
Alves Viana, julgada em 3.9.19 e a Denúncia n. 980583, Segunda Câmara, Rel. Cons. Gilberto Diniz, 
julgada em 24.5.18. Por todo o exposto, considerou razoável a opção do administrador por delimitar a 
participação de empresas sediadas no município ou num raio de 120km, por estar de acordo com os 
preceitos da Lei Complementar n. 123/06, promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, além de garantir a sustentabilidade exigida nas contratações públicas, 
manifestando-se pela improcedência da Denúncia. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade 
pelo Colegiado da Primeira Câmara. Denúncia n. 1066685, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 207, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.21 A contratação temporária exige, além da legislação local regulamentadora, a presença 
concomitante dos requisitos da temporariedade e do excepcional interesse público e a prévia 
submissão dos interessados ao devido processo seletivo público. Cuidam os autos de 
Representação formulada por vereadores em face de possíveis irregularidades praticadas pelo então 
chefe do Poder Executivo, na admissão de servidores para a Prefeitura Municipal. Consoante relatório 
da Unidade Técnica foram apuradas diversas irregularidades, todas atribuídas ao prefeito municipal à 
época. O relator, conselheiro Cláudio Terrão, passou então à análise pormenorizada dos apontamentos 
feitos, inicialmente destacando as irregularidades relativas ao cargo de auxiliar de serviços gerais. A 
municipalidade contava com 15 (quinze) cargos de auxiliar de serviços gerais em sua estrutura 
administrativa, dos quais a Unidade Técnica verificou a regularidade do vínculo de 14 servidores 
efetivos. Também foi apurado que foram firmados 15 (quinze) contratos administrativos para o cargo 
de auxiliar de serviços gerais sem justificativas que caracterizassem a necessidade excepcional da 
contratação, além da inexistência de qualquer comprovação da realização de processo administrativo 
simplificado para seleção dos agentes e que a contratação configuraria burla ao instituto do concurso 
público, haja vista a realização de contratações para o exercício de função de caráter permanente no 
Município. A esse respeito, a relatoria afirmou que a Constituição da Repúblicaestabelece, como regra 
geral para o ingresso no serviço público, a aprovação prévia em concurso público, sendo que uma das 
ressalvas do dispositivo constitucional é trazida no inciso IX do art. 37, que trata dos casos de 
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público. Afirmou ainda, que, justamente por configurarem uma situação de excepcionalidade, as 
hipóteses ensejadoras das contratações temporárias devem estar previstas na lei local e as situações 
fáticas circunstanciadamente motivadas pela administração pública. No que se refere à realização de 
processo seletivo simplificado, ressaltou que a Lei Federal n. 8.745/93, que dispõe sobre a contratação 
por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 
estabelece, em seu art. 3º, que “o recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será 
feito mediante processo seletivo simplificado”. Alteou que a contratação pela administração de 
profissionais que não se submeteram a processo seletivo afronta os princípios da igualdade, da 
moralidade, da legalidade e da impessoalidade, por permitir contratações ao livre arbítrio do gestor, que 
pode agir motivado por interesses pessoais, razão pela qual considerou cabível a aplicação de multa no 
valor de R$1.000,00 (mil reais) ao então prefeito municipal, pela irregularidade na contração de 
servidores temporários para o cargo de auxiliar de serviços gerais, haja vista a inobservância dos 
requisitos necessários a essa modalidade de admissão e, ainda, a não realização de processo seletivo 
simplificado.  Em referência às irregularidades apontadas ao cargo de Chefe de Divisão de Água e 
Esgoto, salientou que foi apontada a existência de uma única vaga, ocupada por dois servidores. No 
entanto, a defesa apresentou cópia de lei municipal, que criou mais um cargo de recrutamento amplo, 
restando demonstrada a existência de dois cargos. Entendeu, portanto, que não há que se falar em 
irregularidade quanto ao provimento dos cargos em análise. Da mesma maneira, relativamente ao cargo 
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de Assistente Social, foi apurado que duas servidoras ocupavam uma única vaga existente. Na mesma 
linha de raciocínio do apontamento anterior, diante da criação de cargo em comissão de Coordenador, 
por lei municipal, entendeu sanadas as irregularidades. Quanto ao cargo de Enfermeiro, o conselheiro 
relator evidenciou os apontamentos da Unidade Técnica, que apurou que 5 (cinco) servidores 
ocupavam o cargo de enfermeiro sem a devida comprovação da regularidade do vínculo com a 
administração. Ressaltou que o município possuía apenas 2 (dois) cargos de enfermeiro e que nenhum 
dos documentos apresentados se refere a servidor efetivo. Em sede de reexame, após apresentação de 
defesa, considerou que a documentação apresentada foi apta a sanar as irregularidades, com exceção de 
2 (dois) servidores, cuja documentação não foi capaz de mostrar a regularidade da seleção dos agentes 
e, ainda, que tais contratações ultrapassaram o prazo máximo previsto em lei. Conforme já salientado 
anteriormente, as contratações temporárias devem ser precedidas de processo seletivo simplificado e, 
como se prestam a atender um interesse transitório, não se justifica a realização de inúmeras 
prorrogações contratuais. Verificou que, no caso em tela, lei municipal dispunha que o prazo máximo 
dessas contratações seria de 6 (seis) meses. Diante disso, aplicou multa no valor de R$1.000,00 (mil 
reais) ao então chefe do executivo municipal, pela irregularidade na contração de servidores temporários 
para o cargo de enfermeiro, uma vez que não houve a realização de processo seletivo simplificado e, 
ainda, que não houve a observância do prazo máximo estabelecido em lei para as contratações.  O 
mesmo cenário acima foi verificado quanto ao cargo de Operador de Balsa. Apesar de restar 
demonstrado o excepcional interesse público que justificasse as contratações de 3 (três) operadores, 
não restou comprovado que essas foram precedidas de processo seletivo, e, ademais, verificou-se, nos 
documentos anexados, que houve inobservância do prazo máximo de contratação estabelecido em lei. 
Assim, o Relator entendeu cabível a aplicação de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) ao prefeito à 
época dos fatos. Da mesma maneira, entendeu cabível a aplicação de multa no valor de R$1.000,00 (mil 
reais) por irregularidade ao então gestor, pela contratação irregular de 1 (uma) servidora ocupante da 
função de Facilitadora do Projovem, e 1 (uma) servidora que exercia a função de 
Farmacêutica/Bioquímica. Muito embora tenham sido apresentados os contratos celebrados com as 
servidoras, não restou demonstrada a forma de seleção, e não foi observado o prazo máximo para a 
contratação previsto em lei. Finalmente, quanto aos cargos/funções de Psicólogo, Médico e 
Nutricionista, a relatoria considerou sanadas as irregularidades inicialmente apuradas, uma vez que a 
documentação apresentada foi capaz de demonstrar a existência de processo seletivo simplificado para 
várias funções, dentre elas as apontadas neste item. Em face do exposto, julgou parcialmente 
procedente a Representação, aplicando multas que perfizeram a quantia de R$5.000.00 (cinco mil reais), 
e recomendando ao atual prefeito que observasse, rigorosamente, os preceitos estabelecidos no art. 37 
da Constituição da República, e na Lei Municipal, no que tange às contratações temporárias, 
notadamente para que não realizasse essas admissões sem a comprovação da necessidade temporária 
de excepcional interesse público, sem a precedência de processo seletivo simplificado e sem observância 
do prazo máximo estabelecido em lei. Recomendou ainda, que o atual chefe do poder executivo se 
abstivesse de realizar essa espécie de contratação para o exercício de funções típicas de servidores 
efetivos do quadro de pessoal do Município. O voto do conselheiro foi acompanhado por unanimidade 
pelo Colegiado da Segunda Câmara. Representação n. 932492, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 207, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.22 Representação Lei nº 8.666/1993. Pregão eletrônico. Prestação de serviço de locação e 
equipamentos. Não apresentação de atestado de vistoria ou declaração substitutiva. 
Desclassificação. Ausência de ofensa ao princípio do formalismo moderado. Improcedência 
do pedido. Não se pode olvidar que, sempre que possível, deve o poder público em respeito ao 
princípio do formalismo moderado relevar pequenos erros ou obscuridades constantes das propostas 
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apresentadas pelos licitantes de modo a alcançar a proposta mais vantajosa. Recurso de revisão. A 
ausência de fixação de preço máximo em licitação pode ser motivo de irregularidade de contas, 
conforme art. 16, III, “b”. da LC/PR 113/05, uma vez que configura infração à norma do art. 27, XXI, 
da Constituição do Estado do Paraná. Provimento parcial. Todavia, o princípio do formalismo 
moderado não pode ser utilizado como subterfúgio para suprir a falha de um proponente em 
detrimento dos demais com relação a exigências previstas de forma clara e expressa no ato 
convocatório. Não compete ao pregoeiro ou à comissão de licitação atuar na condição de entidade 
saneadora das mais diversas e possíveis falhas incorridas pelos participantes do procedimento, sob pena 
de desrespeito ao princípio da vinculação ao ato convocatório como também da própria eficiência e 
agilidade que se espera na condução da contratação. Diante da não apresentação da declaração de 
atestado de vistoria ou da declaração substitutiva pela representante não parece razoável impor ao 
pregoeiro que este “suponha” que a proponente teria condições de apresentar a exigência, a ponto de 
se valer da faculdade prevista no artigo 43, §3º. Ao mesmo tempo em que respeitou o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, o ato desclassificatório praticado pelo pregoeiro não violou o 
princípio do formalismo moderado, visto que tratando-se de exigência relevante exigida pelo edital cabe 
à administração pública a sua devida observância, sob pena de violação artigo 41 da lei nº 8.666/93. 
Acórdão nº 3079/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 98/19, disponível: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf. 

1.1.23. Prestação de Contas Anual. Exercício de 2016. Regularidade com ressalva e multa. A 
Coordenadoria de Fiscalização Municipal, atual Coordenadoria de Gestão Municipal, em primeira 
análise, com suporte no escopo previamente definido nas Instruções Normativas n. os 124 e 128/2017 
– TCE/PR, opinou pela irregularidade das contas, em razão das seguintes impropriedades: a) ausência 
de encaminhamento do relatório de controle interno; b) ausência do comprovante de publicação do 
relatório de gestão fiscal; e, c) entrega dos dados do SIM-AM com atraso. O Ministério Público de 
Contas solicitou, preliminarmente, a intimação do ente para prestar esclarecimentos sobre o controle 
interno, uma vez que o Controlador possui cargo efetivo de auxiliar administrativo no quadro de pessoal 
do Poder Executivo do Município. Após uma detida análise dos autos, verifica-se que a única 
irregularidade levantada pelo representante do Ministério Público de Contas na presente prestação de 
contas refere-se à ausência de implementação de uma unidade seccional de controle interno no âmbito 
do Poder Legislativo Municipal. No que tange a este apontamento, diverge-se do entendimento do 
Parquet de contas, pois como bem analisou o relator da prestação de contas do exercício de 2017, o 
Município possui atualmente 3.803 habitantes, tendo a Câmara apenas 4 servidores efetivos, não se 
mostrando razoável a exigência de uma unidade de controle interno autônoma e estruturada, nem 
mesmo a indicação de um servidor técnico para responder pela unidade seccional do controle interno, 
cujo sistema é integrado com o do Poder Executivo Municipal, razão pela qual afasto a restrição. 
Acórdão nº 3009/19 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 98/19, disponível: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf 

1.1.24 A exigência de comprovação de experiência anterior, para fins de qualificação técnico-
operacional, na prestação de serviços que não são, simultaneamente, de maior relevância 
técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, o art. 
14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263. Representação formulada ao TCU apontou 
supostas irregularidades no âmbito da Superintendência Regional do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes no Estado de Mato Grosso (Dnit/MT), relacionadas à Licitação RDC 
Eletrônico 99/2017-11, cujo objeto era a “contratação integrada da prestação de serviços de elaboração dos projetos 

e da execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR‐158/MT – Lote A do Contorno da Terra 
Indígena Maraiwatsede”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o fato de o consórcio autor 
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da representação, não obstante ofertar o menor valor na fase de lances (R$ 179.500.000,00), ter sido 
inabilitado sob o argumento de que os documentos de habilitação apresentados não estariam aderentes 
aos critérios de qualificação técnica exigidos no edital. Em consequência, o objeto da licitação fora 
adjudicado ao consórcio segundo colocado na disputa, pelo lance de R$ 179.599.000,00. Após apreciar 
a matéria e concluir pela ilegalidade da inabilitação do consórcio representante, o Plenário do TCU, por 
intermédio do Acórdão 800/2019, decidiu fixar prazo que a entidade anulasse a fase de habilitação do 
certame. Inconformado, o consórcio vencedor interpôs pedido de reexame, para o qual a unidade 
técnica propôs o não provimento. Em seu voto, o relator ressaltou, preliminarmente, que os 
argumentos recursais repetiram as mesmas alegações já examinadas pela deliberação combatida, tendo 
sido devidamente refutados pela unidade instrutiva. Para o relator, a exigência imposta pelo edital para 
qualificação técnica foi potencialmente restritiva, uma vez que os serviços questionados 
(desapropriação de áreas necessárias à execução do objeto) referiam-se a somente 0,62% do valor do 
contrato, contrariando a disposição de que as exigências de qualificação técnica devem se restringir aos 
aspectos indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações e às parcelas de maior relevância e 
valor significativo, 263. O relator enfatizou que, além de não serem materialmente relevantes, os 
serviços de desapropriação não representavam parcela de elevada complexidade técnica, sendo 
compostos basicamente pelo levantamento cadastral das propriedades afetadas pela obra, das plantas 
gerais da faixa de domínio da rodovia e da área a ser desapropriada, bem como pela avaliação das 
benfeitorias a serem indenizadas pelo Poder Público. E concluiu o seu voto afirmando que “a Caixa 
Econômica Federal contrata serviços de mesma natureza (avaliação de imóveis) por meio de credenciamento, o que ilustra 
a baixa complexidade do projeto de desapropriação no contexto do objeto licitado”. Assim sendo, nos termos da 
proposta do relator, o Plenário decidiu negar provimento ao pedido de reexame. Acórdão 2474/2019 
– Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, LC, nº 380, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm. 
 
1.1.25 Somente é exigível a observância das disposições do artigo 49, §3º, da Lei 8.666/1993 
(contraditório e ampla defesa) quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído com 
a adjudicação do objeto, gera direitos subjetivos ao licitante vencedor, ou em caso de 
revogação ou de anulação em que o licitante seja apontado, de modo direito ou indireto, como 
o causador do desfazimento do certame. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no RDC Eletrônico 425/2014-12, conduzido pela Superintendência Regional do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado de Goiás e no Distrito 
Federal visando à “contratação integrada de serviços de elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia 
e de execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-080/GO, incluindo obras de arte especiais”. 
Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “revogação da licitação sem motivação e sem abertura 
de prazo para o exercício do contraditório pelos licitantes”. Ao apreciar a matéria, a unidade técnica concluiu que 
não fora desarrazoada a decisão pela revogação do certame. Segundo ela, vários precedentes do TCU 
abordaram os problemas derivados de desatualização de projeto utilizado em licitações públicas e, no 
caso concreto, “ainda que se trate de contratação integrada na qual o contratado assume riscos decorrentes de elementos 
do anteprojeto, há defasagem de mais de cinco anos entre as informações geométricas (impactadas pela topografia) e de 
jazidas (impactadas pelo cadastro), disponibilizadas aos licitantes e utilizadas para elaboração das propostas, com grande 
probabilidade de que as propostas de preços apresentadas pelos licitantes estejam dissociadas do objeto que será projetado 
e construído”. Todavia, no que concerne à ausência de contraditório antes da decisão pela revogação da 
licitação, o titular da unidade técnica propôs a oitiva do Dnit, medida que, para a relatora, não seria 
necessária. Em seu voto, ao analisar as disposições legais sobre o tema, a relatora se alinhou ao 
entendimento consignado em deliberações do TCU, a exemplo do Acórdão 111/2007-Plenário, e do 
STJ, como o Mandado de Segurança 7.017/DF, que apregoam ser necessário dar oportunidade de 
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contraditório e ampla defesa antes da revogação de licitação apenas quando já se adjudicou o seu objeto. 
Por sua clareza, a relatora julgou oportuno transcrever o seguinte excerto da ementa da mencionada 
decisão judicial: “(...) 3. Revogação de licitação em andamento com base em interesse público devidamente justificado 
não exige o cumprimento do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93. 4. Ato administrativo com a característica 
supramencionada é de natureza discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento licitatório. 5. Só há 
aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou 
direitos subjetivos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de revogação ou de anulação onde o licitante 
seja apontado, de modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao proceder o desfazimento do certame”. Segundo a 
relatora, na situação sob exame, prolongar a discussão sobre os procedimentos adotados no RDC 
Eletrônico 425/2014-12 poderia ir contra o princípio da eficiência e configurar maior risco de prejuízo 
ao interesse público do que realizar nova licitação. Ponderações dessa natureza, a seu ver, se alinhariam 
às recentes disposições legais incorporadas ao Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro) pela Lei 13.655/2018, em especial as do art. 22, segundo as quais as dificuldades 
reais do gestor devem ser consideradas na interpretação de normas sobre gestão pública, e as 
circunstâncias práticas envoltas à ação do agente público avaliadas em decisão sobre regularidade de 
conduta ou validade de ato ou contrato. Assim sendo, nos termos da proposta da relatora, o Plenário 
decidiu considerar improcedente a representação. Acórdão 2656/2019 – Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCU, LC, nº 380, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm. 
 
1.1.26 As licitações de serviços de manutenção predial devem ser precedidas de plano de 
ação de manutenção preventiva e corretiva, com a definição dos serviços e respectivos 
quantitativos a serem demandados na execução contratual, em atenção ao art. 6º, inciso IX, 
c/c o art. 7º, § 2º, inciso II, e § 4º do Lei 8.666/1993. Denúncia oferecida ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 92/2018, realizado pela Fundação Universidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop), cujo objeto era a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
predial (corretiva e preventiva), com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão de obra, 
nas edificações dos campi daquela instituição pública de ensino. O certame culminou na celebração do 
Contrato 24/2019, com vigência fixada em doze meses contados da data de assinatura. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque “a ausência de um plano prévio de ações de manutenção predial 
(preventiva e corretiva), não tendo sido realizados estudos técnicos preliminares para a definição dos serviços e respectivos 
quantitativos a serem demandados na execução contratual, em afronta ao art. 7º, § 2º, inciso II, e § 4º, c/c o art. 6º, 
inciso IX, da Lei 8.666/1993”. Para o relator, essa fora a questão de maior relevância tratada nos autos, 
“tendo em vista que a garantia da qualidade dos serviços prestados de manutenção predial em órgãos públicos, com 
preservação do patrimônio público e controle de gastos, está diretamente associada à existência de um Plano ou Programa 
de Manutenção Predial”. Recorrendo à doutrina, às normas técnicas da ABNT e a exemplo de plano de 
manutenção predial de outra universidade pública, o relator destacou a importância do planejamento 
da manutenção predial, concluindo: “O que se observa, portanto, é que um órgão público, para garantir que suas 
edificações alcancem a vida útil prevista em projeto, tem, necessariamente, que fazer manutenções prediais periódicas, de 
tal forma que se torna essencial a elaboração de um plano prévio de ações de manutenção predial (preventiva e corretiva)”. 
Em razão da gravidade da falha, considerou não ser possível a prorrogação do contrato, “pois não se 
comprovou a adequabilidade do ajuste pactuado, ante a inexistência de um plano/programa de manutenção preventiva e 
a falta de realização de vistoria prévia para detalhamento do estado de conservação de cada edifício objeto de manutenção, 
pairando dúvidas, ainda, sobre a compatibilidade dos valores contratados”. Assim sendo, nos termos propostos 
pelo relator, o Plenário decidiu, entre outras deliberações, determinar à Ufop a não prorrogação do 
contrato e a realização de nova licitação, além de cientificar a Universidade da seguinte irregularidade, 
a não ser repetida no novo certame: “ausência de um plano prévio de ações de manutenção predial (preventiva e 
corretiva), não tendo sido realizados estudos técnicos preliminares para a definição dos serviços e respectivos quantitativos 
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a serem demandados na execução contratual, em afronta ao art. 7º, § 2º, inciso II, e § 4º, c/c o art. 6º, inciso IX, da 
Lei 8.666/1993”. Acórdão 2573/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, LC, nº 380, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.27. Cumulação de títulos de magistério e aplicação retroativa de nova interpretação de 
norma administrativa. A Primeira Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, denegou a 
ordem em mandados de segurança impetrados contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que, em procedimento de controle administrativo, determinou a comissão de concurso público que 
afastasse a possibilidade do cômputo acumulado de títulos alusivos ao exercício do magistério superior 
com e sem prévio concurso público de admissão. Além disso, o órgão estabeleceu que fosse 
considerado, na hipótese, apenas o título de maior pontuação apresentado pelos candidatos e 
republicada a lista final de classificação (Informativo 955). Os impetrantes sustentavam que o CNJ teria 
dado nova interpretação a normas relativas ao concurso público, sendo inviável sua aplicação retroativa. 
Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. A seu ver, ao contrário do que alegado pelos 
impetrantes, não há comprovação de que o CNJ tenha efetivamente surpreendido os candidatos com 
qualquer mudança de entendimento. Segundo o ministro, os documentos juntados aos autos 
demonstram que, ainda em 2016, houve pronunciamento do Plenário do CNJ sobre a validade do 
concurso em questão, quando também assentada a impossibilidade de acumulação de títulos de 
exercício de magistério decorrentes de vínculos diversos. No ato ora coator, essa interpretação foi 
reiterada, inclusive, com o registro de que o entendimento no sentido da impossibilidade de acumulação 
fora fixado antes da divulgação do resultado da fase de títulos do mencionado certame. Dessa maneira, 
concluiu não haver ilegalidade praticada pelo CNJ. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que 
deferiu a ordem para assentar a insubsistência do pronunciamento do CNJ e a possibilidade da 
cumulação da pontuação dos títulos. MS 35999/RS, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 
94/19, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalnovemb
ro2019.pdf.  

1.1.28 Recursos da alienação de bens imóveis podem ser utilizados na construção de outros 
bens públicos. Consulta realizada pelo Chefe do Poder Executivo do município de Abadia de Goiás 
interpelando sobre a possibilidade de alienação de área pública com a finalidade de investimento em 
construção de escolas, postos de saúde, e reforma de bens imóveis. O Relator, endossando o 
entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, respondeu ao consulente, em 
suma, que: (a) não se observa obstáculo de direito financeiro à aplicação de recursos oriundos de 
alienação de bens imóveis na construção de bens públicos, na medida em que se trata da utilização de 
receita de capital em despesa de capital, em conformidade com o §4º do art. 12 da Lei nº 4.320/64 e do 
art. 44 da LC 101/00 (LRF); e (b) é vedado, como regra geral, a utilização de receitas oriundas da 
alienação de bens imóveis em despesas com reformas de imóveis, tendo em vista tratar-se de despesas, 
em regra, de custeio, segundo previsão do §1º do art. 12 da Lei nº 4.320/64, as quais, excepcionalmente, 
poderão ser caracterizadas como despesa de capital se contribuírem, diretamente, para a formação ou 
aquisição de um bem de capital. No que tange ao item (a), salientou que a alienação de bens imóveis 
deve observar os regramentos do inciso XXI do art. 37 da CF/88, assim como as disposições da Lei nº 
8.666/93, que impõem a autorização legislativa, a avaliação prévia e de licitação na modalidade 
concorrência. Citou que os recursos financeiros provenientes da alienação do bem constituem receita 
pública que ingressa de maneira definitiva no patrimônio do ente. Aduziu que tais valores constituem 
receita de capital, conforme classificação dada pelo art. 11 da Lei nº 4.320/64, razão pela qual somente 
devem ser utilizados em despesas de capital, nos termos do art. 44 da LRF. Destacou que a construção 
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de escolas e de postos de saúde deve ser classificada como despesa de capital, no grupo investimento, 
salvo no caso de utilização de bem imóvel já pronto, quando deverá ser enquadrada como inversão 
financeira. No que tange à situação descrita no item (b), ressaltou que a receita de capital somente 
poderá ser destinada a despesas ou reformas que contribuirão para a produção ou geração de novos 
bens, que integrarão o patrimônio público. O parecer foi aprovado por unanimidade. Acórdão-Consulta 
nº 00021/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 16, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf.  

1.1.29 Credenciamento de profissional médico para o exercício de função de auditor. 
Impossibilidade. Em resposta a Consulta formulada pelo Prefeito de Trindade, o Plenário do 
TCMGO entendeu que: “Não é possível —em nenhuma hipótese — a contratação de médico auditor, 
por meio de credenciamento, tendo em vista que as atividades de natureza regulatória e fiscalizatória 
são típicas de Estado e, nessa qualidade, indelegáveis a terceiros. Portanto, devem ser exercidas por 
servidores com vínculo efetivo e permanente, conforme preconiza o art. 37, II, da CF/88, seja mediante 
remanejamento de servidores já ocupantes de cargos de médico efetivo cujas atribuições já contemplem 
ou sejam adequadas ao exercício adicional dessas funções (perícias e auditorias privativas de médico – 
art. 5º da Lei Federal nº 12.842/13), seja mediante realização de concurso público de provas e/ou 
títulos, segundo a discricionariedade da Administração”. A manifestação da Unidade Técnica (SAP) foi 
acatada pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, sendo ressaltado também que: (a) a atividade 
de fiscalização é a concretização do exercício do poder de polícia do Estado, ou seja, é a sua 
materialização por meio de ato que limita ou disciplina o comportamento do particular em face das 
exigências legais; (b) as atividades de auditoria/perícia, por possuírem papel estratégico na fiscalização 
e realização da despesa pública com serviços de saúde, devem permanecer regidas pelo regime jurídico 
administrativo; c) não pode o município terceirizar serviços que abrangem sua atividade-fim, traduzindo 
atribuições típicas de cargos permanentes, conforme delineado na Consulta nº 44.370 do TCEMG; O 
parecer foi aprovado com unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00023/19, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 16, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf. 

1.1.30 Suspensão de cautelar de procedimento licitatório para desenvolvimento de plataformas 
digitais. Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) ofereceu Representação com Pedido de Medida 
Cautelar a partir de alerta emanado pela Superintendência de Informática, noticiando a existência de 
irregularidades no Pregão Eletrônico nº 005/2019 da Câmara Municipal de Goiânia, cujo objeto é a 
contratação de empresa para desenvolvimento e locação de software para smartphones, visando a 
execução de projeto que cria um canal de comunicação entre o Poder Legislativo e os cidadãos. O 
Relator, acolhendo as manifestações da SLC e do Ministério Público de Contas, concedeu a medida 
pleiteada, determinando a suspensão de todos os atos concernentes ao procedimento na fase em que 
se encontra e a adequação do edital para sanar as seguintes irregularidades: (a) o valor elevado da 
locação; (b) imprecisão na descrição do objeto; (c) exigências incompatíveis com o modelo de 
contratação proposto; (d) estabelecimento de uma espécie de “gatilho” para aditivar automaticamente 
o contrato em execução; (e) estabelecimento de prazo curto para implantação da solução, (f) a 
aglutinação da contratação da locação dos softwares com os serviços de infraestrutura, (g) fixação de 
preços para infraestrutura num modelo sob demanda sem especificação sobre medição e garantia de 
bom uso das quotas contratadas, (h) ausência de composição detalhada dos custos dos serviços de 
tecnologia; e (i) modelo de remuneração anormal. O Tribunal Pleno, ante à demonstração da 
plausibilidade jurídica do pedido e de que o perigo da demora poderia resultar em lesão grave e de difícil 
reparação ao erário, por unanimidade, concedeu a Cautelar. Acórdão nº 07699/19, Informativo de 
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Jurisprudência do TCMGO nº 16, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf.  

1.1.31 Contrato administrativo. É permitida a subcontratação parcial do contrato 
administrativo quando a execução integral do objeto não se mostrar viável sob a ótica técnico-
econômica, sendo indispensável autorização formal do ente contratante e previsão expressa no 
edital de licitação. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim referentes ao exercício de 2016, onde foi identificada irregularidade relacionada ao 3 
pagamento de subsídio ao presidente da Câmara, adicionado de verba indenizatória pelo exercício da 
presidência, consubstanciado na Lei Municipal nº 6.671/2012. Analisando a questão, a área técnica 
apontou que, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência discutido no processo TC 
9353/2017, o TCEES fixou entendimento de que ‘’fica vedado o pagamento de verba indenizatória a 
Presidente da Câmara que, na essência, visava estipular o pagamento de subsídio diferenciado, 
ressalvando que os valores pagos anteriormente, não serão passíveis de ressarcimento desde que não 
ultrapassem os limites estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de outra natureza’’. Nesse 
sentido, o Ministério Público de Contas observou que, ‘’embora o pagamento da verba de representação 
não tenha ultrapassado o teto estabelecido na Carta Constitucional, a infração persiste, dada a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.671/2012, consoante já demonstrado nos autos, ressalvado 
apenas o ressarcimento ao erário, conforme decisão acima citada’’. A esse respeito, concluiu: ‘’A 
inconstitucionalidade da referida lei decorre da proibição inserida no art. 39, § 4, da Constituição Federal 
que dispõe que o detentor de mandato eletivo deverá ser remunerado exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória (...)’’. Ante o exposto, 
o órgão ministerial ressaltou, por fim, ‘’a incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção de 
parcelas remuneratórias recebidas mensalmente, como é o caso da verba de representação de que ora 
se trata”. Nesses termos, conforme a fundamentação exposta, o relator, acompanhando o 
entendimento ministerial, decidiu por instaurar incidente de inconstitucionalidade para negar 
exequibilidade ao dispositivo questionado. O Plenário deliberou, à unanimidade, segundo o voto do 
relator, formando-se o Prejulgado nº 52. Acórdão TC nº 925/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 98, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-98.pdf. 

1.1.32 Licitação. O edital de licitação de concessão administrativa deve prever critérios 
objetivos para aferição do nível de adequação do serviço prestado. Versam os autos sobre recurso 
de reconsideração em face do Acórdão TC 1216/2017, que julgou irregulares as contas do recorrente, 
na qualidade de ex-prefeito do município de São Mateus. Dentre as irregularidades apuradas na decisão 
recorrida, foi apontado que o Poder Executivo, por meio Pregão Presencial nº 44/2009, contratou 
empresa para prestação de serviço de transporte escolar, entretanto, 33 dos 44 itinerários contratados 
foram subcontratados, o equivalente a 75% do contrato. No que tange à possibilidade de 
subcontratação, o corpo técnico pontuou que ‘’o artigo 72 da Lei de Licitações somente permite a 
subcontratação de parte do objeto, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração’’. Em 
reforço a tal entendimento, mencionou jurisprudência do TCU no sentido de que ‘’a subcontratação 
deve ser tratada como exceção, só admitido a subcontratação parcial e, ainda assim, quando não se 
mostrar viável sob a ótica técnico-econômica a execução integral do objeto por parte da contratada e 
desde que tenha havido autorização formal do ente contratante’’. Ostécnicos observaram que, no caso 
presente, a subcontratação estava prevista de forma genérica no edital, onde apenas foi mencionada a 
possibilidade de subcontratar, não fixando qualquer limitação. Além disso, destacou que não houve a 
demonstração de inviabilidade técnicoeconômica por parte da empresa contratada em relação à 
subcontratação. Logo, concluiu pela irregularidade, haja vista que 4 a referida subcontratação contrariou 
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a legislação e a jurisprudência acima expostas. Nestes termos, o relator, acompanhando o entendimento 
técnico, decidiu por manter a irregularidade e negou provimento ao recurso de reconsideração, 
mantendo incólume dos termos do acórdão recorrido. O Plenário decidiu, à unanimidade, nos termos 
do voto do relator. Acórdão TC nº 1130/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 
98, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-98.pdf. 

1.1.33 Contrato administrativo. A mudança de regime tributário da empresa contratada não é 
suficiente, por si só, para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, 
devendo o particular demonstrar, por meio de planilha de custos, que o evento tenha 
repercutido diretamente na relação contratual originária, ocasionando o aumento de encargos. 
Tratam os autos de fiscalização ordinária realizada pelo TCEES na Prefeitura Municipal de Colatina, 
relativa ao exercício de 2013, onde a área técnica desta Corte identificou irregularidades relacionadas à 
contratação de empresa para execução de serviços de limpeza e conservação predial, desinsetização, 
desratização, jardinagem, desinfecção de reservatório de água potável, preparo e distribuição de 
alimentação nas unidades escolares de ensino municipal de Colatina e nas dependências da Secretaria 
Municipal de Educação. Dentre as irregularidades apuradas pela equipe técnica, foi apontada a alteração 
irregular do contrato decorrente de solicitação de reequilíbrio econômico financeiro pela contratada, 
que alegou que a mudança de regime de tributação, do Lucro Presumido para o Lucro Real, teria 
implicado no aumento de sua carga tributária e, consequentemente, nos custos da execução contratual. 
A esse respeito, informaram os técnicos que ‘’não necessariamente a mudança de regime de tributação 
acarretará maior ônus tributário à empresa, mormente se o regime que a mesma passou a adotar é 
beneficiado com compensações ou créditos a serem abatidos dos valores a serem recolhidos’’. Desse 
modo, ponderou que ‘’cabe à empresa interessada demonstrar que a sua exclusão do regime de lucro 
presumido e, consequentemente, sua mudança de regime de tributação, repercutiu nos custos 
contemplados na proposta vencedora’’. Ademais, quanto à exigência de repercussão nos preços 
contratados, os técnicos sustentaram que ‘’se a empresa busca restabelecer o equilíbrio do contrato, 
deve demonstrar que o esse fora rompido, provando que os preços da proposta então vencedora, 
detalhados em planilhas, não mais expressam a composição de todos os custos unitários relacionados 
ao contrato’’. Assim, concluiu que para que a Administração possa apreciar o pleito de restabelecimento 
do equilíbrio contratual, precisa comparar os custos da proposta vencedora com os atuais, de modo a 
verificar a efetiva ocorrência de variação nos mesmos, analiticamente. Em reforço a esse 
posicionamento, citou entendimento do TCU, que se manifestou pela necessidade de apresentação de 
planilhas detalhadas de composição dos itens contratados, com todos os seus insumos, assim como dos 
critérios de apropriação dos custos indiretos. Nesses termos, conforme a fundamentação exposta, o 
conselheiro relator, corroborando o entendimento técnico, opinou por manter a irregularidade, 
sugerindo a imposição de ressarcimento. A Segunda Câmara decidiu, por maioria, nos termos do voto-
vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner, que corroborou o entendimento do relator quanto a 
este item. Decisão TC Nº 3100/2019-Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 99, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-99.pdf. 

1.1.34 Licitação. A exigência de registro ou inscrição de empresa licitante no Serviço 
Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho – SESMT, para fins de habilitação, fere 
a competitividade do certame. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face da 
Prefeitura Municipal de Marataízes, visando apurar irregularidades no Edital de Pregão Presencial – 
Registro de Preços nº 031/2017, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Entre as inconsistências 
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identificadas foi apontada a exigência de registro ou inscrição da empresa no Serviço Especializado em 
Engenharia e Medicina do Trabalho – SEMST. A área técnica entendeu que a exigência de registro ou 
inscrição da empresa no SESMT, para fins de habilitação, é prejudicial à competitividade do certame. 
Em reforço a esse posicionamento, o relator mencionou o disposto no Acórdão 4997/2017 do Tribunal 
de Contas da União, onde verificou que ”requerer que o licitante mantenha o acervo necessário à 
execução do contrato apenas para que possa concorrer é medida que afeta a sobremaneira a 
competitividade do certame. Por outro lado, a ausência desse tipo de exigência não implica a 
contratação de eventuais empresas irresponsáveis, como aventadas nas defesas, uma vez que nada obsta 
que a cobrança de tal comprovação seja feita por ocasião do contrato”. Nesse sentido, acompanhando 
o entendimento técnico, a relatoria entendeu que a referida exigência, para fins de habilitação, é 
prejudicial à competitividade do certame, concluindo pela citação dos responsáveis. A Segunda Câmara 
decidiu, à unanimidade, de acordo com o voto do relator. Decisão TC nº 3254/2019 -Segunda Câmara, 
Informativo de Jurisprudência TCEES nº 99/19, disponível: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-99.pdf. 

1.1.35 Licitação. Quando a prestação de serviço terceirizado puder ser avaliada por unidade 
quantitativa de serviço prestado ou por nível de serviço alcançado, deve-se dar preferência ao 
modelo de contratação baseada na remuneração por resultados, evitando-se a mera alocação 
de mão de obra e o pagamento por hora trabalhada. Trata-se de representação em face da Prefeitura 
Municipal de Marataízes, visando apurar irregularidades no Edital de Pregão Presencial – Registro de 
Preços nº 031/2017, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Dentre as irregularidades, a equipe técnica 
destacou que a forma de pagamento prevista na licitação, por valor unitário por servidor/mês, não seria 
forma correta para remunerar serviços que tem preço fixo, que é a elaboração de documentos como 
RPPA, PCMSO, LTCAT e PCA. A esse respeito, alegou que a jurisprudência aponta para a necessidade 
de contratação baseada na remuneração por resultados, evitando-se o pagamento por hora trabalhada. 
Nesse sentido, o corpo técnico mencionou o disposto no Acórdão 1631/2011 do Tribunal de Contas 
da União, em que se ressaltou que: “Sempre que possível, deve se dar preferência ao modelo de 
contratação de execução indireta baseada na remuneração por resultados, sempre que a prestação do 
serviço puder ser avaliada por determinada unidade quantitativa de serviço prestado ou por nível de 
serviço alcançado, evitando-se, assim, a mera alocação de mão de obra e o pagamento por ora 
trabalhada”. O relator, acompanhando o entendimento técnico, concluiu por conhecer da 
representação e pela citação dos responsáveis para apresentação das justificativas. A Segunda Câmara, 
à unanimidade, acompanhou o voto do relator. Decisão TC nº 3254/2019-Segunda Câmara, 
Informativo de Jurisprudência TCEES nº 99/19, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 99/19, 
disponível: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-99.pdf. 

1.1.36 Licitação. Na terceirização de serviços continuados é legal a exigência, para efeito de 
qualificação técnico-operacional, de que o licitante comprove a execução de contratos com o 
mínimo de 50% de número de postos de trabalho previstos e experiência mínima de 3 (três) 
anos na execução de objeto semelhante. Tratam os autos de representação em face de pregão 
presencial da Prefeitura Municipal de São Mateus, com objetivo de registro de preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de pré-preparo e preparo de alimentação escolar e 
de limpeza, higienização e desinfecção nas instalações físicas das unidades de ensino, unidade de saúde 
e sedes administrativas, para atender necessidades das Secretarias de Administração, Educação e Saúde 
do Município. Dentre as possíveis irregularidades, foi apontada a exigência de que a empresa licitante 
comprovasse a execução de contratos com o mínimo de 50% do número de postos de trabalho 
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previstos para ata de registro de preços e experiência mínima de três anos na execução de objeto 
semelhante, o que, de acordo com a representante, limitou a competitividade do certame. Contrapondo 
a alegação, os responsáveis afirmaram ter tomado como referência a IN 05/2017 do MPOG - 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tratando-se assim de algo utilizado por diversos 
entes da administração pública. Sobre o 1 “10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de 
qualificação técnicooperacional, a Administração poderá exigir do licitante: (...) b) comprovação que já 
executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de 
experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser 
aceito o somatório de atestados; (...) c.1. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for 
superior a 40 (quarenta) postos, o licitante deverá tema em comento, o relator observou que, de fato, a 
referida instrução normativa trata sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 
serviços sob o regime de execução indireta no campo da Administração Pública federal e prevê em seu 
Anexo VII-A – ‘Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato Convocatório’, que a Administração poderá 
estabelecer as exigências contidas no tópico 10.6, alíneas “b” e “c.1”1 para contratação de serviços 
continuados. Nesse sentido, apontou que, apesar de ser norma de observância obrigatória apenas no 
âmbito federal, vêm sendo utilizada por órgãos da administração pública em geral. Na sequência, o 
relator colacionou entendimento do TCU no seguinte sentido: “(...) 6. Ademais, no caso concreto, os 
valores fixados são inferiores a 50% dos quantitativos a serem executados, percentual máximo que a 
jurisprudência desta Corte tem considerado razoável e admitido (acórdãos 1.202/2010, 2.462/2007 e 
492/2006, todos do Plenário). 7. Em segundo lugar, por se tratar de serviço de natureza contínua, que 
podem se estender por longo período, a exigência temporal de experiência mínima no mercado do 
objeto também é, em princípio, compatível com o dispositivo legal há pouco mencionado, já que o 
tempo de atuação é critério relevante para avaliar a solidez do futuro fornecedor e, com isso, assegurar 
boa execução do objeto”. Ademais, mencionou entendimento exarado por esta Corte sobre a 
possibilidade de exigência de qualificação técnico-operacional no Parecer em Consulta TC nº 20/2017, 
nos seguintes termos: “É possível adotar, nos editais de licitação, critérios de comprovação comprovar 
que tenha executado contrato (s) com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos 
de trabalho a serem contratados; (...)”. 9 da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, para a consecução do objeto pretendido pela Administração, com 
observância ao princípio da razoabilidade, desde que expressamente justificados”. Por fim, concluiu: 
“Tendo em vista os fatos e considerando a participação de oito interessados na licitação, sigo o 
entendimento exarado pela área técnica, aderido pelo órgão ministerial, de que tal exigência não 
interferiu na competitividade do certame, razão pela qual me posiciono por sua improcedência”. A 
Segunda Câmara, à unanimidade, decidiu por conhecer o indicativo de irregularidade e, no mérito, 
considerá-lo improcedente. Acórdão TC-1179/2019-Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência 
TCEES nº 99, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-99.pdf. 

1.1.37 Contrato Administrativo. Garantia contratual. Exigência. Banco Central do Brasil. 
Autorização. Fiança bancária. É irregular a prestação de garantia contratual na modalidade de finança 
bancária, prevista no art. 56,§ 1º, inc. III da Lei nº 8.666/1993, emitida por empresa que não seja 
instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. Acórdão nº 2784/2019-Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.38 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Empresa ficta. A utilização de 
empresa de fachada para a realização do objeto do convênio não permite o estabelecimento necessário 
nexo entre os recursos repassados e o objeto avançado, ainda que esteja, comprovadamente, executado. 
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Acórdão nº 2800/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.39 Licitação. Pregão. Obrigatoriedade. Consultoria. Exceção. Justificativa. Os serviços de 
consultoria devem ser contratados mediante pregão, ressalvadas situações excepcionais, devidamente 
justificadas, em que tais serviços não se caracterizam como comuns. Acórdão nº 2801/2019-Plenário. 
Informativo de Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.40 Esbulho processório praticado por particulares. Serviços de infraestrutura pelo Estado. 
Desapropriação indireta. Inocorrência. Não configura desapropriação indireta quando o Estado 
limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura em gleba cuja invasão por particulares apresenta 
situação consolidada irreversível. Na desapropriação, o poder público recebe o imóvel para si, a fim de 
dar a respectiva designação pública, isto é, atender ao interesse social ou à utilidade pública- e em troca 
dá a indenização ao seu proprietário. A diferença essencial entre a desapropriação direta e a indireta 
está no modus operandi, porque na primeira há todo o respeito ao devido processo legal, mas na segunda 
o Poder Público atua como esbulhador, praticando o ato ilícito, que eufemisticamente chama-se de 
apossamento administrativo, e tomando o imóvel para si sem pagar nenhuma indenização. No caso, 
não se imputa ao Poder Público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta quando, 
em gleba cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar 
serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasionado 
exclusivamente por particulares. Isso porque não se pode ter a consecução da atividade pública como 
um ato ilícito, é dizer, a oferta de saúde pública, de ensino público, constitui na verdade um 
mandamento constitucional, assim com a urbanização local. Assim, na medida em que o Poder Público 
não pratica o ato ilícito denominado “apossamento administrativo” nem, portanto, toma a propriedade 
do bem para si, não deve responder pela perda da propriedade em desfavor do particular, ainda que 
realize obras e serviços público essenciais para a comunidade instalada no local. O caso concreto mais 
parece ser aquele retratado no artigo 1.228, §§ 4 e 5º, do Código Civil, que a doutrina alcunha de 
“desapropriação judicial”, que consiste numa espécie de venda obrigatória da propriedade de bem 
imóvel na hipótese de este consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 
cinco anos, de um número considerável de pessoas, caracterizando-se essa “desapropriação judicial” 
pelo pagamento do preço pelos próprios possuidores e sua fixação pelo juiz da causa. Resp 1.770.001-
AM, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 260, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.      

1.1.41 Escola de Samba. Carnaval. Verba oriunda de parceria pública-privada. Penhora. 
Possibilidade. Interpretação restritiva das impenhorabilidades. São penhoráveis as verbas 
recebidas por escola de samba a título de parceria público-privada com a administração pública. O 
Código de Processo Civil de 2015 estabelece que são impenhoráveis “os bens inalienáveis e os 
declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução”, bem como “os recursos públicos recebidos 
por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social” (art. 833, 
I, IX). Igualmente, “não são sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou 
inalienáveis” (art. 832). Por se tratar de artigos referentes a impenhorabilidades sua interpretação deve 
ser restritiva, sempre com foco no núcleo essencial que justifica a própria instituição da regra, isto é, o 
almejado equilíbrio entre a satisfação do crédito para o credor e a menor onerosidade para o devedor. 
O art. 35, § 5º da Lei nº 13.019/2014 dispõe que os “equipamentos e materiais permanentes” adquiridos 
com os recursos provenientes da celebração da parceria serão gravados com cláusulas de 
inalienabilidade. Portanto, não são os recursos o objeto da restrição legal, mas o produto do seu 
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investimento necessário à consecução do projeto de parceria. Nesse sentido, também se afasta a 
hipótese de bens não sujeitos à execução por ato voluntário, pois as verbas adquiridas pela escola de 
samba seguem regramento estabelecido na Lei nº 13.019/2014, sem qualquer dispositivo que faça 
menção de sua impenhorabilidade. Saliente-se que é inquestionável o valor social, cultural, histórico e 
turístico do carnaval brasileiro, uma das maiores expressões artísticas nacionais com alcance mundial. 
Este reconhecimento de envergadura nacional e internacional, todavia, não autoriza dizer por lei que 
sua promoção visa compulsoriamente à educação e à assistência social. A própria Lei nº 13.019/14 
considera que a parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil é feita “para 
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco” (art. 2º, III) jamais restringindo seu âmbito 
“para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. REsp 1.816.095-SC, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 260, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.    

1.1.42 É irregular a prestação de garantia contratual na modalidade de fiança bancária, prevista 
no art. 56, § 1º, inciso III, da Lei º 8.666/1993, emitida por empresa que não seja instituição 
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades em contrato celebrado pelo Comando Logístico do Exército cujo 
objeto era o fornecimento de fardamento. Sustentou-se, além da intempestividade na entrega da 
garantia contratual, que a contratada apresentara carta fiança que não se enquadraria nos tipos de 
garantia mencionados no art. 56 da Lei 8.666/1993. O representante afirmou, com base em 
documentos comprobatórios, que a pessoa jurídica fiadora não possuía registro junto à 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) para emitir seguro garantia, tampouco junto ao Banco 
Central do Brasil para prestar fiança bancária. Defendeu, pois, que a referida garantia era inútil para o 
fim a que se destinava, haja vista que a fiadora não cumprira as normas regulamentares para a emissão 
de fiança bancária. Ressaltou, ainda, com base na ficha cadastral da fiadora, emitida pela Junta Comercial 
do Estado de São Paulo, que ela não possuía credencial para o atendimento da Lei 4.595/1964 e da 
Resolução 2.325/1996 do Sistema Financeiro Nacional. Alertou também haver decisões judiciais, como 
a do TRF da 5ª Região prolatada no julgamento do Reexame Necessário 98146920124058300, no 
sentido de que as garantias prestadas por instituições sem natureza bancária não podem ser aceitas pela 
Administração Pública. Em suas justificativas, o Comando Logístico do Exército reconheceu que “a 
garantia de execução prevista na cláusula sétima do contrato, fornecida pela Carta Fiança, apresentada no âmbito do 
Contrato 002/2019-COLOG/D Abst, não preencheu os requisitos necessários para sua validade”, e que, por isso, 
o órgão decidiu rescindir o contrato com fundamento nos arts. 77, 78, inciso I, e 80, todos da Lei 
8.666/1993. Em seu voto, o relator assinalou que, com a rescisão contratual, ficava prejudicado o 
prosseguimento da representação, mas continuava “em aberto a necessidade de apuração, no âmbito militar, da 
conduta irregular da empresa contratada, haja vista que esta não cumpriu cláusula contratual que demandava a 
apresentação de uma garantia de execução contratual válida”. Destacou, ademais, que a apuração de condutas 
faltosas praticadas por empresas contratadas “não consiste em faculdade do gestor público, mas em dever legal”. 
Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu, entre outras deliberações, 
considerar procedente a representação e determinar ao órgão, com fundamento legal no art. 7º da Lei 
10.520/2002, que “autue processo administrativo, caso já não tenha feito, para apuração de possíveis condutas faltosas 
por parte da sociedade empresária em apresentar garantia contratual inválida no Contrato 002/2019-COLOG/D 
Abst”. Acórdão nº 2784/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do 
TCU, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm.  
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1.1.43 A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha 
praticado atos concernentes à função fiscal de contrato, como o atesto de notas fiscais. Processo 
de auditoria realizada sobre contrato do extinto Ministério da Cultura que tinha por objeto organização 
de eventos foi convertido em tomada de contas especial, com vistas à apuração de suposto prejuízo ao 
erário decorrente do pagamento de despesas (hospedagem e alimentação) atestadas sem a efetiva 
comprovação de sua execução. Citada, em solidariedade com a empresa contratada, por haver atestado 
a nota fiscal correspondente, a então substituta do Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva daquele 
ministério alegou, em síntese, que: a) “teria se pautado pelo princípio da eficiência, ao assinar os documentos 
questionados, visando a dar encaminhamento célere às providências necessárias à consecução da cerimônia de posse do 
Ministro da Cultura”; b) “não era ordenadora de despesas nem responsável por sua liquidação, de modo que não pode 
ser responsabilizada pela realização dos eventos”; c) “todos os atos concretos para execução do evento seriam efetivados 
pela Ascom e o pagamento pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos”; d) “teria assinado a nota fiscal dois meses 
após a realização dos serviços, como mero ato formal, pois não tinha condições de saber se os serviços haviam sido 
efetivamente prestados”. Ao refutar os argumentos de defesa, a unidade técnica deixou assente que a 
responsável não logrou êxito em comprovar a efetiva realização das despesas questionadas, embora 
tenha atestado a nota fiscal a elas associadas. Além disso, teria a responsável confirmado haver realizado 
o ateste como mero ato formal, sem a necessária verificação da realização dos serviços prestados. 
Quanto ao argumento que tentava desconstituir o nexo de causalidade entre a irregularidade e a 
competência do cargo que ocupava à época, a unidade técnica assinalou que, mesmo que ela “não detivesse 
a titularidade do cargo de Chefe de Gabinete, ou não fosse responsável pela mensuração das necessidades dos eventos, 
assumiu o encargo de comprovar prestação dos serviços ao atestar a Nota Fiscal 4021, nos termos do arts. 73 da Lei 
8.666/93 e 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/1964”. Nesse sentido, “deveria estar de posse de elementos 
comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 63, § 2º, inciso III, da mesma lei”. A unidade 
instrutiva frisou, ainda, que a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1.231/2004-TCU-
Plenário, é no sentido de que a ausência de designação formal não obsta a responsabilização caso o 
agente tenha atuado, de fato, como fiscal de contrato, isto é, verificando a realização dos serviços e 
atestando notas fiscais. Ao anuir ao entendimento da unidade instrutiva, o relator arrematou que, “por 
não haver comprovação da realização dos eventos atestados, devem as suas contas ser julgadas irregulares com imputação 
do débito”, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão nº 12.489/2019 – Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência de Licitação e Contratos do TCU nº 260, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.  

 

1.2. Pessoal.  
 
1.2.1 Pessoal. Remuneração. Adiantamento pecuniário PCCS. Carreira da Previdência. Saúde 
e do Trabalho. DPNI. O pagamento da parcela denominada diferença individual (DI), decorrente do 
adiantamento pecuniário do Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS) concedido aos 
servidores das carreiras do Seguro Social e da Previdência, da Saúde e do Trabalho (art. 30 da Lei 
12.998/2014), só é legítimo na hipótese de haver resíduo de diferença pessoal nominalmente 
identificada (DPNI - Lei 11.490/2007) não absorvida após a implementação total das tabelas de 
vencimento básico constantes da Lei 11.355/2006, nos termos previstos na Lei 11.784/2008. Acórdão 
nº 12.182/16 – Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 288, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.2.2 Pessoal. Jornada de trabalho. Teletrabalho. Vedação. DPU. É incompatível a adoção de 
regime de teletrabalho com as competências legais, o regime jurídico e as atribuições dos membros da 
Defensoria Pública da União (DPU), por estar em desacordo com as incumbências fixadas no art. 134 
da Constituição Federal e com os objetivos institucionais definidos nos arts. 3º e 4º da LC 80/1994. 
Acórdão nº 2.621/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 289, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.3 Gestão administrativa. Administração federal. Acesso à informação. Férias. Autoridade. 
Informação pessoal. A informação relativa aos dias exatos de gozo de férias por parte de autoridades 
públicas constitui informação de natureza estritamente privada, cuja divulgação não é amparada pela 
LAI, salvo mediante consentimento expresso da respectiva autoridade (art. 31 da Lei 12.527/2011). 
Acórdão nº 2643/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 289, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.4 Pessoal. Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Internet. Magistério. O exercício de 
cargo de professor em regime de dedicação exclusiva impossibilita a atuação do servidor como 
professor em cursos on line. Acórdão nº 13.190/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
289, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.2.5 Consulta. Servidor Público eleito Vereador. Horas extraordinárias. Banco de horas. 
Possibilidade. Aproveitamento do saldo de horas entre cargo efetivo e eletivo. Não cabimento. 
Cargos que não se confundem. Não comparecimento no cargo efetivo para o desempenho de 
atividades como Vereador. Falta não justificável. Ausência de compatibilidade de horários. 
Diárias. i) É lícita a percepção de horas extras e/ou a participação em Banco de Horas de servidor 
efetivo eleito Vereador, desde que não haja prejuízo ao exercício regular de ambas as funções; ii) Não 
se mostra possível a utilização de saldo de banco de horas derivado do cargo efetivo para a realização 
de atividades relacionadas ao exercício da vereança; iii) O não comparecimento do servidor efetivo sob 
o pretexto de participação em atividades inerentes ao cargo de Vereador não deve ser admitido, estando 
sujeito às sanções administrativas previstas no regulamento próprio do Órgão ou Entidade ao qual 
esteja vinculado; iv)Devidamente comprovada a compatibilidade de horário, é lícita a percepção de 
diárias pelo Servidor Efetivo eleito Vereador, desde que o deslocamento tenha correlação com as 
funções do cargo pelo qual obtenha o reembolso; v) As diárias concedidas pelo Poder Legislativo ao 
Servidor Efetivo eleito Vereador, que impliquem no seu não comparecimento ao expediente normal 
do Ente/Órgão pelo qual está vinculado, pode caracterizar afronta ao artigo 38, III, da Constituição 
Federal. Acórdão nº 3162/19, Boletim de Jurisprudência nº 68/19, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf. 

1.2.6. Consulta. Afastamento de servidor para assunção de mandato. Opção remuneratória. 
Possibilidade. Direito ao percebimento de adicional de férias, décimo terceiro e adicional por 
tempo de serviço. Tese extraída: Um servidor efetivo licenciado (seja por incompatibilidade de 
horários, seja por sponte propria) para o exercício do mandato de Vereador e que fez opção 
remuneratória pelo regime do cargo efetivo teria direito a receber décimo terceiro salário, férias, 
adicional de férias e adicional por tempo de serviço? Sim, um servidor efetivo estável eleito Vereador 
que, por incompatibilidade de horários ou por vontade própria, afasta-se de seu cargo para exercer o 
mandato eletivo mas opta pelos vencimentos do cargo efetivo em detrimento dos subsídios tem o 
direito a receber décimo terceiro salário, férias e seu adicional, bem como o adicional por tempo de 
serviço que já fazia parte de seu patrimônio pessoal e mais, tem o direito de contar o tempo de trabalho 
no cargo eletivo para todos os efeitos legais, inclusive adicionais por tempo de serviço, posto que foram 
excetuados apenas a promoção por merecimento e o período de estágio probatório. Acórdão nº 
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3.172/19, Boletim de Jurisprudência nº 68/19, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf. 

1.2.7 Agente Político. Prejulgado nº 052. Negada a exequibilidade ao artigo 1º, § 1º da Lei 
Municipal nº 6.671/2012 de Cachoeiro de Itapemirim, que estabeleceu pagamento de verba 
indenizatória pelo exercício da presidência da Câmara Municipal, em desconformidade com 
o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal/1988. Tratam os autos da prestação de contas anual da 
Câmara Municipal de Cachoeiro Itapemirim referentes ao exercício de 2016, onde foi identificada 
irregularidade relacionada ao pagamento de subsídio ao presidente da Câmara, adicionado de verba 
indenizatória pelo exercício da presidência, consubstanciado na Lei Municipal nº 6.671/2012. 
Analisando a questão, a área técnica apontou que, em sede de incidente de uniformização de 
jurisprudência discutido no processo TC 9353/2017, o TCEES fixou o entendimento de que “fica 
vedado o pagamento de verba indenizatória a Presidência da Câmara que, na essência, visava estipular 
o pagamento de subsídio diferenciado, ressalvando que os valores pagos anteriormente, não serão 
possíveis de ressarcimento desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela Carta Magna e não 
tenha vício de outra natureza”. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas observou que, ‘’embora 
o pagamento da verba de representação não tenha ultrapassado o teto estabelecido na Carta 
Constitucional, a infração persiste, dada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.671/2012, 
consoante já demonstrado nos autos, ressalvado apenas o ressarcimento ao erário, conforme decisão 
acima citada’’. A esse respeito, concluiu: ‘’A inconstitucionalidade da referida lei decorre da proibição 
inserida no art. 39, § 4, da Constituição Federal que dispõe que o detentor de mandato eletivo deverá 
ser remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
espécie remuneratória (...)’’. Ante o exposto, o órgão ministerial ressaltou, por fim, ‘’a incompatibilidade 
do regime de subsídio com a percepção de parcelas remuneratórias recebidas mensalmente, como é o 
caso da verba de representação de que ora se trata”. Nesses termos, conforme a fundamentação 
exposta, o relator, acompanhando o entendimento ministerial, decidiu por instaurar incidente de 
inconstitucionalidade para negar exequibilidade ao dispositivo questionado. O Plenário deliberou, à 
unanimidade, segundo o voto do relator, formando-se o Prejulgado nº 52. Acórdão TC nº 925/2019-
Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 98, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
98.pdf.  

1.2.8 Pessoal. Remoção de pessoal. Poder Judiciário. Cargo público. Princípio da legalidade. 
Consulta. A aplicação do instituto da remoção (art. 36 da Lei nº 8.112/1990) não enseja o 
deslocamento do cargo efetivo do servidor, por ausência de previsão legal, ainda que se trate de 
movimentação entre órgãos mencionados no art. 20 da Lei nº 11.416/2006. Acórdão 2775/2019-
Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.2.9 Pessoal. Aposentadoria especial. Professor. Contagem de tempo de serviço. Tempo ficto. 
É irregular a utilização de contagem ponderada de tempo de atividade alheia à de magistério para efeito 
da aposentadoria especial de professor. Acórdão nº 13.923/2019-Primeira Câmara, Informativo de 
Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em: portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.2.10 Cumulação de título de magistério e aplicação retroativa de norma administrativa. A 
Primeira Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, denegou a ordem em mandados de 
segurança impetrados contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, em procedimento de 
controle administrativo, determinou a comissão de concurso público que afastasse a possibilidade do 
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cômputo acumulado de títulos alusivos ao exercício do magistério superior com e sem prévio concurso 
público de admissão. Além disso, o órgão estabeleceu que fosse considerado, na hipótese, apenas o 
título de maior pontuação apresentado pelos candidatos e republicada a lista final de classificação 
(Informativo 955). Os impetrantes sustentavam que o CNJ teria dado nova interpretação a normas 
relativas ao concurso público, sendo inviável sua aplicação retroativa. Prevaleceu o voto do ministro 
Alexandre de Moraes. A seu ver, ao contrário do que alegado pelos impetrantes, não há comprovação 
de que o CNJ tenha efetivamente surpreendido os candidatos com qualquer mudança de entendimento. 
Segundo o ministro, os documentos juntados aos autos demonstram que, ainda em 2016, houve 
pronunciamento do Plenário do CNJ sobre a validade do concurso em questão, quando também 
assentada a impossibilidade de acumulação de títulos de exercício de magistério decorrentes de vínculos 
diversos. No ato ora coator, essa interpretação foi reiterada, inclusive, com o registro de que o 
entendimento no sentido da impossibilidade de acumulação fora fixado antes da divulgação do 
resultado da fase de títulos do mencionado certame. Dessa maneira, concluiu não haver ilegalidade 
praticada pelo CNJ. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que deferiu a ordem para assentar a 
insubsistência do pronunciamento do CNJ e a possibilidade da cumulação da pontuação dos títulos. 
MS 3599/RS, Informativo de Jurisprudência por Temas do STF nº 94, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalnovemb
ro2019.pdf. 

 

1.3 Fiscalização e Controle  

1.3.1 Responsabilidade. Débito. Culpa. Terceiro. Dolo. Solidariedade. Não é necessária a 
presença de dolo para a responsabilização de terceiro que tenha concorrido para dano ao erário, sendo 
suficiente a constatação de culpa, em sentido estrito, para sua condenação solidária (art. 16, § 2º, alínea 
b, da Lei 8.443/1992). Acórdão 2550/2019-Plenário. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 288, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.2 Responsabilidade. SUS. Fundo Municipal de Saúde. Gestor de saúde. Prefeito. Secretário. 
Na ausência de evidências de que o prefeito municipal tenha participado de atos e procedimentos 
irregulares na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade pelas 
ocorrências apuradas deve recair unicamente sobre o secretário municipal de saúde, em face das 
disposições contidas nas Leis 8.080/1990 e 8.142/1990. Acórdão 12168/2019-Plenário. Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 288, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.3.3 Responsabilidade. Débito. Culpa. Laranja. Quando comprovado que o agente não teve 
responsabilidade efetiva pelas transações irregulares praticadas em seu nome, tornando-se vítima do 
mentor das fraudes, é cabível sua exclusão da relação processual. Acórdão 2705/2019-Plenário. Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 290, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.3.4 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Conduta. Objetividade. Dolo. Má-fé. 
No âmbito do TCU, é considerado de boa-fé o responsável que, embora tenha concorrido para o dano 
ao erário ou outra irregularidade, seguiu as normas pertinentes, os preceitos e os princípios do direito. 
A análise, portanto, é feita sob o ponto de vista objetivo, sem que seja necessária a comprovação de 
má-fé (dolo), mas apenas da ausência de boa-fé objetiva. Acórdão 13.732/2019-Plenário. Boletim de 
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Jurisprudência do TCU nº 290, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.3.5 Empresa pública. Tercerização de serviços jurídicos. Não vinculação à atividade-fim. 
Legalidade. Observando o disposto no art. 37 da Constituição Federal, inserindo a atividade da Caixa 
Econômica Federal em um modelo de administração pública, tem-se que é importante que a Caixa 
Econômica ou qualquer outra empresa pública prestigie a economicidade. Esse tipo de contratação de 
terceirizado enseja a possibilidade não de prejuízo, não de acarreta um custo operacional da empresa 
pública mais elevado, mas, ao contrário, ela reduz o custo da empresa pública para se manter em um 
ambiente competitivo. A terceirização de algumas atividade, características de administração pública, 
mas como uma atuação peculiar em uma área que é difícil, a atividade bancária. Dessa forma, limitar a 
atividade da advocacia, dentro da Caixa Econômica Federal, somente permitindo que ela atue como 
profissionais concursados é retirar a capacidade concorrencial da Caixa.  REsp nº 1.318.740-PR, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 659, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/. 

1.3.6 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2016. Regularidade com ressalva e multa. A 
Coordenadoria de Fiscalização Municipal, atual Coordenadoria de Gestão Municipal, em primeira 
análise, com suporte no escopo previamente definido nas Instruções Normativas n. os 124 e 128/2017 
– TCE/PR, opinou pela irregularidade das contas, em razão das seguintes impropriedades: a) ausência 
de encaminhamento do relatório de controle interno; b) ausência do comprovante de publicação do 
relatório de gestão fiscal; e, c) entrega dos dados do SIM-AM com atraso. O Ministério Público de 
Contas solicitou, preliminarmente, a intimação do ente para prestar esclarecimentos sobre o controle 
interno, uma vez que o Controlador possui cargo efetivo de auxiliar administrativo no quadro de pessoal 
do Poder Executivo do Município. Após uma detida análise dos autos, verifica-se que a única 
irregularidade levantada pelo representante do Ministério Público de Contas na presente prestação de 
contas refere-se à ausência de implementação de uma unidade seccional de controle interno no âmbito 
do Poder Legislativo Municipal. No que tange a este apontamento, diverge-se do entendimento do 
Parquet de contas, pois como bem analisou o relator da prestação de contas do exercício de 2017, o 
Município possui atualmente 3.803 habitantes, tendo a Câmara apenas 4 servidores efetivos, não se 
mostrando razoável a exigência de uma unidade de controle interno autônoma e estruturada, nem 
mesmo a indicação de um servidor técnico para responder pela unidade seccional do controle interno, 
cujo sistema é integrado com o do Poder Executivo Municipal, razão pela qual afasto a restrição. 
Acórdão nº 3009/19- Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 68/19, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf. 

1.3.7 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2017. Ausência de encaminhamento do Relatório 
de Controle Interno. Contas irregulares. Aplicação de multas. Aposição de ressalvas. Quanto à 
ausência de encaminhamento do Relatório do Controle Interno, em contraditório o interessado 
encaminha novo relatório, o qual foi aceito pela área técnica como apto para sanar a irregularidade. 
Ocorre que o Ministério Público verificou que o relatório indica que o responsável não exerce cargo 
efetivo, bem como não foi apresentada sua qualificação ao o exercício da função. Diante disso, os 
interessados foram intimados especificamente para esclarecerem tais pontos, nos termos do Despacho, 
após pedirem a prorrogação de prazo para juntada dos documentos necessários, mas em sua 
manifestação final nada alegaram sobre o assunto. Verifica-se que o modelo de relatório de controle 
interno, anexo da Instrução Normativa nº 140/2018 deste Tribunal exige a informação sobre a espécie 
de vínculo do Controlador Interno se é efetivo ou não. Informação que vem ao encontro da decisão 
vinculante desta Corte no ACÓRDÃO Nº. 265/08. Por outro viés, também foram apreciadas por este 
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Tribunal, em Sessão do Pleno de 19/10/2017, Consultas formuladas pelas Câmaras Municipais, em 
que uma das respostas foi no sentido de que “é possível (regular) que o servidor efetivo ocupante de 
cargo de nível médio seja designado como controlador interno, desde que detenha 
conhecimentos/formação para tanto”. Ocorre que nem a formação ou qualificação do Controlador 
Interno foi comprovada. Diante do fato de que o responsável pelo Controle Interno no presente caso 
exerce exclusivamente o Cargo Comissionado de “Diretor de Secretaria”, informação que consta no 
próprio relatório de controle interno; além de não comprovar a formação ou conhecimento para tanto, 
bem como ter silenciado sobre o assunto quando contraditado com essa finalidade específica, 
acompanho o entendimento do Ministério Público pela irregularidade do item. Restam prejudicadas, 
portanto, a imparcialidade necessária para o desempenho da atividade de Controle Interno; e a 
demonstração de que possui qualificação técnica para o cargo, em desrespeito às decisões com força 
normativa desta Corte, nos termo da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, em seu artigo 416 , em 
processo que tem por escopo específico a regular apresentação de relatório do Controle Interno. 
Acórdão nº 3132/19- Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 68/19, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf. 

1.3.8 Aprovado o Enunciado de Súmula nº 02. Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 
23 de outubro deste ano, o TCMGO, na RA nº 190/19, aprovou o Enunciado de Súmula nº 02/19, 
nos seguintes termos: “Na ocorrência de abertura de créditos adicionais suplementares cujos valores 
excedam o autorizado na Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo edição de Lei Municipal posterior, 
com efeito retroativo, aprovada no mesmo exercício financeiro, admite-se a ressalva dessa 
irregularidade em Parecer Prévio, independentemente da aplicação de penalidades cabíveis no caso”. 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 16, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf. 

 

1.3.9 Termo de Ajustamento de Gestão. Adequação do quantitativo de cargos comissionados 
e efetivos. Proposta de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) encaminhada a este Tribunal pelo 
Prefeito de Brazabrantes, nos termos do art. 44- A da LOTCMGO e inciso IV do art. 4°da Instrução 
Normativa n. 0004/18. O TAG em questão objetivou estabelecer ações para a adequação do 
quantitativo de cargos comissionados e efetivos do Poder Executivo do município, até 30/6/2020, de 
forma a resguardar o princípio da proporcionalidade previsto pela Constituição Federal. O Relator 
decidiu pela homologação do instrumento, condicionado ao cumprimento pelo Prefeito e pelo 
Secretário Municipal de Finanças, em prazo determinado, dos seguintes termos: (a) convocar todos os 
candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/15; (b) Exonerar todos os ocupantes dos cargos 
comissionados descritos no Termo; (c) não contratar novos servidores comissionados, salvo para 
substituição daqueles já contratados e não exonerados em razão deste TAG; (d) encaminhar à Câmara 
Municipal projeto de lei que regulamente a extinção de todos os cargos de provimento em comissão 
relacionados ao item (b); (e) encaminhar à Câmara Municipal Projeto de Lei que disponha sobre o 
percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos; (f) reduzir a 
quantidade de servidores ocupantes de cargos comissionados no Poder Executivo para que o número 
de servidores comissionados não seja superior a 50% em relação ao número de servidores ocupantes 
de cargos efetivos e (g) não permitir que servidores ocupantes de cargos em comissão exerçam 
atividades administrativas, burocráticas ou operacionais que não se enquadrem como de direção, chefia 
e assessoramento, nos termos dos incisos II e V do art. 37 da CF/88. O voto foi acolhido por 
unanimidade. Acórdão n° 07277/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 16, disponível em: 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 33 de 41 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf.  

1.3.10 Inspeção em merenda escolar: expedição de recomendações e terceirização da função 
de merendeira.Em razão de Representação do Ministério Público de Contas (MPC) foi verificada a 
qualidade da merenda escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino de Goiânia. A Secretaria 
de Licitações e Contratos (SLC) concluiu pela ausência de irregularidades dentro do escopo da visita 
técnica realizada, ressaltando, contudo, a constatação do déficit de merendeiras nas unidades escolares, 
problema antigo e recorrente, que atinge a rede municipal de forma geral. O Plenário acatou a 
manifestação do Relator, julgando improcedente a representação. Ainda, em obediência ao art. 20 da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que a esfera controladora deverá 
apresentar possíveis alternativas para o gestor, ratificou as sugestões expedidas pela SLC ao 
recomendar: (1) à Prefeitura de Goiânia que empreenda estudo para edição de decreto que possibilite 
a terceirização da função de merendeira; (2) ao Secretário Municipal de Educação, que tome medidas 
para solucionar o déficit de merendeiras, com a Administração opte pela realização de concurso público, 
em que devem ser observados os seguintes aspectos: (a) reformular o plano de cargos dos Servidores 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte; (b) exigir prova prática para merendeiras; (c) dividir 
em regiões a distribuição dos cargos de merendeira; (d) realizar um novo concurso público; e (e) 
promover processo seletivo para suprir o déficit de merendeiras. Pontuou que o fornecimento de 
suprimentos aos alunos é conferido por meio de programas suplementares, o que conduz ao 
entendimento de que se trata de atividade meio, passível de terceirização, ao contrário do Ensino, este 
sim atividade-fim e de fato, típica do Estado. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 
07989/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 16, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-16.pdf. 

1.3.11 Administração Pública. Possibilidade de terceirização de atividades inerentes a cargos 
do quadro permanente de instituição financeira pública em razão do incremento temporário 
do volume de serviços. Tratam os autos de representação apresentada pelo Ministério Público de 
Contas - MPC relatando suposta irregularidade praticada pelo Bandes - Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo, no que tange à contratação de assessoria jurídica para exercício de atribuições inerentes 
a empregos públicos integrantes do quadro permanente do órgão, em possível afronta ao princípio do 
concurso público. Sobre o tema da terceirização de serviços públicos, o relator apontou que “o artigo 
4º, do Decreto Federal nº. 9.507/2018, dispõe que nas empresas públicas e sociedades de economia 
mistas controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a 
utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes à cargos integrantes de seus 
Planos de Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios da eficiência, da economicidade e da 
razoabilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, uma das hipóteses previstas nos incisos do 
referido artigo”, e observou que uma dessas hipóteses trata do incremento temporário do volume de 
serviços (inc. II). Isto posto, apontou que, “no caso específico do BANDES, há no quadro efetivo do 
banco servidores concursados da área jurídica e ainda assim o banco terceiriza parte dos serviços 
jurídicos, especificamente os relacionados a recuperação de crédito e às demandas trabalhistas”. Dessa 
forma, destacou o número aproximado de 89 ações para cada advogado do órgão, ponderando, ainda, 
que alguns desses profissionais também desempenham atividades de assessoria jurídica. Nesse passo, 
reconheceu estar diante de caso de “excesso de demandas”, nos moldes da previsão mencionada pelo 
inciso II do art. 4º do Decreto Federal nº 9.507/2018. Em continuidade, o relator registrou que “os 
Tribunais Federais também já se manifestaram acerca da legalidade da terceirização de atividades 
jurídicas por instituições financeiras, especificamente pela Caixa Econômica Federal – CEF”. Em sede 
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de conclusão, o relator se manifestou no seguinte sentido: “destaco que permitir a terceirização não 
significa dizer que o banco não deverá ter em seu quadro empregados para atender sua defesa judicial, 
deve-se fazer o devido planejamento para que tenha um quadro de advogados concursados em número 
razoável, para conseguir atender as suas demandas de consultoria jurídica e representação judicial do 
dia a dia, bem como fiscalizar os referidos contratos de terceirização. E ao quadro de advogados deve 
ser garantida remuneração justa e de acordo com a lei, acompanhada das devidas condições de 
trabalho”. Por fim, o relator votou pela extinção do processo sem resolução do mérito e, 
consequentemente, pelo seu arquivamento. O Plenário, à unanimidade, acompanhando o 
entendimento do relator. Acórdão TC 1130/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES 
nº 98, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-
de-Jurisprudencia-n.-98.pdf. 

1.3.12 Controle Externo. Não há base legal para que o TCEES expeça recomendação para que 
conste na elaboração do Plano Plurianual – PPA os compromissos assumidos em programa de 
governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Trata-se de processo 
acompanhamento, que integrou uma série de ações de controle para subsidiar a análise das Contas 
prestadas pelo Governador do Estado, referentes ao exercício de 2019. Acolhendo a fundamentação 
técnica, o relator recomendou ao Governo do Estado, que faça constar na elaboração do Plano 
Plurianual 2020-2023 os compromissos assumidos no Programa de Governo registrado no Tribunal 
Regional Eleitoral, com metas e indicadores que permitam a aferição das políticas públicas planejadas, 
executadas, monitoradas e reavaliadas para cada ciclo orçamentário, e para que evidencie a 
compatibilidade do Programa de Governo com o PPA 2020-2023. Em manifestação de voto-vista, o 
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges inicialmente constatou que ‘’o plano plurianual - PPA tem 
como escopo o planejamento estratégico das ações estatais em médio prazo, influenciando e vinculando 
a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias (planejamento operacional) e da lei orçamentária anual 
(execução) ’’. Logo, afirmou que ‘’o PPA, de forma isolada, não é suficiente para produzir efeitos, uma 
vez que, por se tratar de uma lei de programação de governo, dependerá, fundamentalmente, a cada 
exercício, da LDO para priorizar as políticas e programas nela previstas, bem como da LOA para prever 
e definir a aplicação recursos’’. Desse modo, entendeu que ‘’a recomendação ora combatida, que 
pretende fazer constar na elaboração do projeto de lei do PPA os compromissos assumidos no 
programa de governo, padece de coesão ao tentar unir elementos essencialmente distintos para aferição 
das políticas públicas planejadas, sobretudo quando dentre das Funções já exercidas por esta Corte de 
Contas estão o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas previstos no PPA’’. 
Diante disso, constatou que ‘’o programa de governo é uma declaração de intenções cuja 
implementação, dentre outros fatores, depende da aprovação do Poder Legislativo. Desse modo, 
embora seja desejável que as promessas eleitorais se tornem realidade, a Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) 
não impõe que o Plano de Governo seja uma antecipação do PPA e, portanto, não vislumbro uma base 
legal para expedir a recomendação anteriormente transcrita’’. O Plenário decidiu, por maioria, nos 
termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Acórdão TC nº 1241/2019-Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 99/19, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-99.pdf. 

1.3.13 Responsabilidade. Débito. Culpa. Dolo. Erro grosseiro. Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro. O art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), que trata da responsabilização 
pessoal do agente em caso de dolo ou erro grosseiro, não se aplica ao particular contratado pela 
Administração Pública e se refere exclusivamente à aplicação de sanções, visto que o dever de indenizar 
os prejuízos ao erário permanece sujeito à comprovação de dolo ou culpa, sem qualquer gradação, 
como é de praxe no âmbito da responsabilidade aquiliana, inclusive para fins de regresso (art. 37, § 6º, 
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da Constituição Federal). Acórdão nº 2768/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 
291, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.14 Competência do TCU. SUS. Fundo Nacional de Saúde. Transferência de recursos. Ente 
da Federação. Compete ao TCU fiscalizar recursos do SUS repassados aos entes federados na 
modalidade de transferência fundo a fundo, ainda que incorporados ao patrimônio do ente, uma vez 
que constituem recursos originários da União, e, portanto, sujeitam-se à fiscalização do Tribunal, sendo 
irrelevante se tratar de transferência legal, e não de transferência voluntária. Acórdão nº 13.933/2019-
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.3.15 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Prestação de contas. Impossibilidade. 
Tomada de contas especial. Instauração. É regular a conduta do prefeito sucessor que, ante 
justificativa plausível sobre a impossibilidade de prestar contas dos recursos federais geridos por seu 
antecessor, comunica o fato ao órgão ou à entidade concedente a lhe solicita a instauração de tomada 
de contas especial, ainda que, em nome da municipalidade, deixe de ajuizar ação judicial em desfavor 
daquele, tendo em vista a regra disposta no art. 26-A, § 8º, da Lei nº 10.5222/2002. Acórdão nº 
12.533/2019- Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 291, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
 
2 Direito Constitucional  
 
2.1 Competência do TCU. Fundos. Fundo partidário. Tomada de contas especial. Instauração. 
Julgamento. A partir da alteração da Lei 9.096/1995 pela Lei 12.034/2009, os órgãos da justiça 
eleitoral não têm a obrigação de instaurar e encaminhar ao TCU tomada de contas especial no caso de 
reprovação das contas de partido político, pois os processos de prestação de contas passaram a ter 
natureza jurisdicional e não mais administrativa. Isso, todavia, não impede o TCU de julgar as contas 
de responsáveis por gerir recursos do fundo partidário arrolados em processos de TCE, tendo em vista 
que as alterações infraconstitucionais que passaram a disciplinar a prestação de contas dos partidos 
políticos não têm a faculdade de suprimir as competências de ordem constitucional do TCU.  Acórdão 
nº 13.704/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 290, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

2.2 Possibilidade de vinculação das verbas do FUNDEF ao pagamento de honorários 
advocatícios contratuais. A Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em 
recurso extraordinário com agravo em que discutido se os recursos destinados ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoração do Magistério (Fundef) 
poderiam ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. O Colegiado, na linha 
de precedente do STF (RE 1.102.885), entendeu que a matéria possui natureza infraconstitucional. O 
acórdão impugnado considerou viável a retenção do valor de honorários advocatícios contratuais da 
verba executada, na forma do art. 22, § 4º da Lei 8.906/1994 (1), de modo que não há matéria 
constitucional a ser analisada. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que proveram o 
agravo por entenderem que a utilização das verbas destinadas ao Fundef para o pagamento de 
honorários advocatícios contratuais viola diretamente o art. 60 do ADCT (2). Portanto, trata-se de 
matéria de cunho constitucional que deve ser examinada pela Corte. ARE 1066359, Informativo de 
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Jurisprudência por Temas do STF nº 94, disponível em: 
tf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalnovembro2019.pdf.  

2.3 TCU e competência para fiscalizar os recursos do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal. O Tribunal de Contas da União (TCU) é o órgão competente para fiscalizar os recursos 
decorrentes do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Com base nesse entendimento, a Segunda 
Turma negou provimento a agravo regimental em mandado de segurança. No caso, o agravante 
sustentava que os recursos do mencionado fundo, por disposição do art. 21, XIV, da Constituição 
Federal (CF) (1), traduziriam receitas obrigatórias, e, por conseguinte, pertenceriam ao Distrito Federal, 
razão pela qual sua fiscalização estaria a cargo da corte de contas distrital. A Turma afirmou que os 
recursos destinados ao custeio dos serviços públicos previstos no referido dispositivo constitucional 
pertencem aos cofres federais. Rememorou que compete à União legislar sobre a organização das 
Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque 
caberá a ela – União – suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. Assim, 
os recursos destinados à manutenção da segurança pública e execução de serviços públicos do Distrito 
Federal pertencem ao Tesouro Nacional, de modo que é inafastável a conclusão no sentido de que a 
fiscalização de sua aplicação compete ao TCU (CF, art. 70, parágrafo único, e 71, VI) (2). MS 
28584/DF, Informativo de Jurisprudência por Temas do STF nº 94, disponível em: 
tf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalnovembro2019.pdf. 

2.4 TCU: decadência e suspensão de pagamentos de contratos. Em conclusão de julgamento, a 
Primeira Turma negou provimento a agravo regimental interposto de decisão que denegou a ordem em 
mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) (Informativos 922 
e 943). Na espécie, o relator do processo no TCU concedeu medida cautelar para determinar ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao BNDES Participações S.A. 
(BNDESPAR) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) a suspensão temporária dos 
pagamentos dos contratos de confissão de dívida celebrados com a Fundação de Assistência e 
Previdência Social do BNDES (Fapes) até a deliberação definitiva sobre a questão. 15 A Fapes 
(impetrante) sustentava ser inviável, em face do art. 54 da Lei 9.784/1999 (1), a pretensão de invalidar 
contratos de confissão de dívida firmados em 2002 e 2004, por meio de processo administrativo 
iniciado em 23.11.2016. Ademais, alegava que o TCU não tem a prerrogativa de, diretamente, sustar ou 
anular contratos. Apontava ofensa ao art. 71, IX, X e § 1º, da Constituição Federal (CF); ao art. 45, § 
2º, da Lei 8.443/1992 e ao art. 54 da Lei 9.784/1999. Inicialmente, o Colegiado afastou a decadência 
administrativa, haja vista a inaplicabilidade do prazo decadencial quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999, para regular a atuação da autoridade impetrada em processo de tomada de contas, regido 
pela Lei 8.443/1992, que consubstancia norma especial. No ponto, citou precedentes do STF: MS 
25.641; MS 33.414 AgR; MS 26.297 AgR. Aduziu que o ato impugnado no mandado de segurança foi 
proferido em representação que pode ser convertida em tomada de contas especial, circunstância a 
conjurar, por si só, a pretendida aplicação linear do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Ressaltou 
que, ao contrário do que sustenta a Fapes, a tese chancelada pelo STF nos precedentes mencionados 
não foi meramente a da ausência de “decadência intercorrente”, mas a de que o prazo decadencial para 
anulação de atos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999, não se aplica aos processos de tomada de contas. A compreensão de que o prazo 
decadencial quinquenal é impróprio para regular a atuação da Corte de Contas em processo que pode 
resultar na apuração de prejuízo ao erário e na correlata imputação de débito aos responsáveis é 
consentânea com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 852.475 (Tema 897 da 
repercussão geral), em que assentada a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao 
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Frisou, 
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ainda, que o estágio primitivo das apurações conduzidas pela autoridade impetrada não autoriza 
descartar a configuração de flagrante inconstitucionalidade nos contratos de confissão de dívida, a qual, 
se demonstrada, poderá afastar o prazo decadencial da Lei 9.784/1999. O TCU poderá se pronunciar 
sobre a compatibilidade dos contratos de confissão de dívida com o previsto no art. 202, § 3º, da CF 
(2) somente após a fixação de todos os parâmetros de índole fática — a análise da efetiva existência 
dos débitos reconhecidos pelos patrocinadores da Fapes (BNDES, BNDESPAR e Finame) e, em caso 
positivo, da data dos respectivos fatos geradores, bem como da natureza das contribuições vertidas em 
decorrência dos contratos de confissão de dívida, o que não pode ser feito em mandado de segurança. 
Asseverou que não há de se falar em “inconstitucionalidade flagrante presumida” e registrou o aceno 
da autoridade impetrada no sentido de que mesmo a demarcação das datas dos fatos geradores das 
dívidas em período anterior à EC 20/1998 não é suficiente, por si, para elidir a regra da paridade 
contributiva. Isso porque, na espécie, os contratos de confissão de dívida somente foram celebrados 
após o prazo previsto nos arts. 5º e 6º da referida emenda (3). Além disso, mesmo que se admitisse a 
submissão do TCU aos ditames do art. 54 da Lei 9.784/1999, a etapa embrionária das apurações 
empreendidas não autorizaria juízo antecipado sobre a configuração da decadência, ante a possível 
identificação de má-fé ou de medida impugnativa apta a impedir o decurso do prazo decadencial (Lei 
9.784/1999, art. 54, caput, parte final, e § 2º, respectivamente). A Turma esclareceu não se estar a 
presumir a má-fé. Na decisão agravada, consta apenas que a má-fé, ou a adoção de medida impugnativa 
apta a impedir o decurso do prazo decadencial, poderá ser evidenciada pelo TCU quando do julgamento 
definitivo da representação. Isso também impede o enquadramento linear do ato como eivado de 
ilegalidade ou abuso de poder com a liquidez e a certeza exigidas em sede mandamental. Não 
vislumbrou direito líquido e certo à incidência do prazo quinquenal, considerados os precedentes do 
STF que: (a) não admitem a submissão de processo de tomada de contas especial ao estabelecido no 
art. 54 da Lei 9.784/1999; (b) afastam a aplicação desse dispositivo legal se evidenciada flagrante 
inconstitucionalidade; e (c) asseveram a possibilidade de apuração de má-fé e a de indicação de medida 
impugnativa ao longo do processo administrativo. Noutro passo, o Colegiado rejeitou a apontada 
ofensa ao art. 71, § 1º, da CF (4). Embora o TCU não possa, diretamente, sem prévia submissão da 
matéria ao Congresso Nacional, determinar a sustação ou a anulação de contrato, pode determinar às 
unidades fiscalizadas que adotem medidas voltadas à anulação de ajustes contratuais, com base no art. 
71, IX, da CF (5). Ademais, as atribuições constitucionais conferidas ao TCU pressupõem a outorga de 
poder geral de cautela àquele órgão. Ambas as prerrogativas conduzem ao reconhecimento da 
legitimidade do ato impugnado e afastam a configuração de ilegalidade ou de abuso de poder. 16 Se a 
autoridade impetrada pode vir a determinar que o BNDES, o BNDESPAR e a Finame anulem os 
contratos de confissão de dívida, atrelado a essa possível determinação está o poder geral de cautela de 
impor a suspensão dos repasses mensais decorrentes dessas avenças, como forma de assegurar o 
próprio resultado útil da futura manifestação da Corte de Contas. Por fim, a possibilidade de o TCU 
impor a indisponibilidade de bens contempla a prerrogativa de decretar a indisponibilidade de créditos 
devidos pelos aludidos patrocinadores, como decorrência do contrato de confissão de dívida. MS 
35038/DF, Informativo de Jurisprudência por Temas do STF nº 94, disponível em: 
tf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalnovembro2019.pdf. 

 
3. Direito Financeiro  
 
3.1 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Decisão judicial. Despesa com pessoal. Passivo 
trabalhista. Precatório. Fundef. Os recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF, além de não 
estarem submetidos à subvinculação do artigo 22 da Lei nº 11.494/2007 não podem ser utilizados para 
pagamento de passivos trabalhistas e previdenciários, de remunerações ordinárias ou outras 
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denominações de mesma natureza ou decorrentes destas. Acórdão nº 10.632/2019-Plenário, Boletim 
de Jurisprudência TCU nº 287, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 
 

3.2 Plano Real: Nota do Tesouro Nacional e Índice de Correção. É constitucional o art. 38 (1) da 
Lei 8.880/1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI (2), 
da Constituição Federal (CF). Com base nesse entendimento, a Primeira Turma, em conclusão de 
julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a incidência 
da norma de correção monetária prevista no art. 38 da Lei 8.880/1994 a negócio jurídico formalizado 
antes da sua vigência (Informativo 904). No caso, as partes pactuaram Notas do Tesouro Nacional 
(NTN), com vencimento em 1º.11.1994, fixando o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) como 
indexador de atualização do valor nominal. O tribunal de origem, ao reformar a decisão do juízo, 
afastou o critério de correção monetária determinado e consignou a aplicabilidade do art. 38 da Lei 
8.880/1994, norma superveniente. A Turma afirmou que o Plenário, ao julgar a ADPF 77, concluiu 
pela constitucionalidade do referido dispositivo legal. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que 
deu provimento ao recurso para restabelecer o entendimento contido na sentença, que utilizou o IGPM 
previsto na Lei 8.249/1991. Para o ministro, se as NTNs foram contratadas de acordo com a legislação 
da época, tem-se como configurado ato jurídico perfeito a revelar relação jurídica projetada no tempo. 
RE 307108/RJ,  Informativo de Jurisprudência por Temas STF nº 94, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalnovemb
ro2019.pdf. 

 
4. Direito Previdenciário 

4.1  Pessoal. Aposentadoria. Tempo de serviço. Ato ilegal. Averbação de tempo de serviço. 
Tempo de contribuição. Superveniência. Não há óbice à contagem de tempo de contribuição 
posterior à aposentadoria inicial, considerada ilegal, e, consequentemente, à expedição de novo ato de 
aposentadoria, desde que haja a averbação de novo tempo de contribuição pelo órgão de origem. 
Acórdão nº 11.407/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 289, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

4.2    Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Comprovação. Salário-mínimo. Nos 
termos da Constituição Federal, o nível mínimo necessário para caracterizar a subsistência condigna e, 
portanto, a inexistência de dependência econômica para fins de benefício de pensão, é a percepção do 
salário mínimo, não se confundindo subsistência condigna com manutenção de padrão de vida. 
Acórdão nº 13.459/2019-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 290, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

4.3 Pensão. Serventuário da justiça não remunerado pelos cofres públicos. Discussão acerca 
da fonte de custeio do benefício. Cumprimento dos requisitos previstos do Prejulgado nº 21 
desta Corte. Transcurso de mais de 10 anos da concessão. Segurança jurídica. Legalidade e 
registro do ato. Observo que a questão atinente ao regime jurídico aplicável à aposentadoria dos 
Serventuários da Justiça e dos Titulares de Serviços Notariais Registrais do Paraná, não remunerados 
pelo erário, foi tratada nos autos nº 47466- 4/09 (Prejulgado nº 21), que culminou no estabelecimento 
dos seguintes parâmetros para concessão do benefício: a) Ingresso no serviço público antes da Lei nº 
8.935/94; b) Preenchimento dos requisitos para se aposentar após aquela lei, mas antes da EC 20/98; 
c) Pagamento das contribuições previdenciárias até a data do deferimento do pedido ou de sua 
concessão. No caso dos autos, restaram cumpridos os requisitos para obtenção de aposentadoria pelo 
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regime próprio, por parte do titular de serviço notarial registral, bem como presentes os requisitos para 
a concessão da pensão guerreada. Agora, no que tange à discussão quanto à fonte pagadora do 
benefício, trata-se de matéria externa à análise da legalidade do presente ato concessivo, observando-se 
que a discussão envolvendo o custeio das aposentadorias concedidas aos serventuários não 
remunerados pelo erário já é objeto de Tomada de Contas Extraordinária nº 151420/19, em trâmite 
neste Tribunal. Conforme constou no próprio Acórdão nº 689/19- Tribunal Pleno (proferido nos autos 
nº 151420/19), o regime de pensões dos serventuários da justiça é responsabilidade do IPE – Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, atualmente transformado em 
PARANAPREVIDÊNCIA, por força da Lei Estadual nº 12.398/1998. Por conseguinte, rejeito os 
fundamentos apresentados pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para a irregularidade 
da presente pensão, frise-se ademais, que a presente pensão foi concedida mediante Ato de Benefício 
Previdenciário em 17 de outubro de 2007, ou seja, há mais de dez anos, de modo que a cessão do 
benefício decorrido tanto tempo, representa clara afronta aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, bem como violação ao princípio da segurança jurídica. Acórdão nº 3034/19, 
Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 68/19, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341468.pdf. 

4.4 Pensão civil. Dependente designado. Indicação. Ausência. A ausência de designação formal 
do beneficiário não afasta a possibilidade de deferimento de pensão a pessoa designada (art. 217 da Lei 
8.112/1990), até a edição da MP 664/2014, desde que comprovados os requisitos necessários à 
concessão do benefício por outros meios de prova. Acórdão 11079/19, Boletim de Pessoal TCU nº 
73/19, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 

4.5 Ato sujeito à registro. Ato complexo. Revisão de ofício. Impossibilidade. Aposentadoria. 
Pensão civil. Eventual irregularidade em ato de aposentadoria registrado pelo TCU, sem possibilidade 
de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU), pode ser objeto de nova análise de 
legalidade na apreciação da pensão civil decorrente, pois a concessão da pensão é ato novo, também 
complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise realizada pelo TCU no exercício da competência 
prevista no art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Acórdão nº 11.468/19, Boletim de Pessoal TCU 
nº 73/19, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 

4.6 Tempo de serviço. Município. Aposentadoria. Certidão pública. Contribuição 
previdenciária. Marco temporal. Boletim de Pessoal TCU nº 73/19, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. Não é 
exigível comprovação da contribuição previdenciária correspondente ao tempo de serviço municipal 
averbado para fins de aproveitamento em ato de aposentadoria emitido pela Administração Pública 
Federal antes da entrada em vigor da EC 20/1998. Em situações da espécie, são válidas certidões 
emitidas por prefeituras, desde que haja a especificação dos atos ou portarias de provimento e de 
vacância, com suas respectivas publicações, bem como o regime jurídico a que o servidor foi submetido, 
se estatutário ou celetista. Em se tratando de regime celetista, o documento hábil para a averbação do 
tempo de serviço é a certidão expedida pelo INSS. Acórdão nº 11.464/19, Boletim de Pessoal TCU nº 
73/19, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm.  

4.7 Aposentadoria por invalidez. Proventos. Aposentadoria integral. Aposentadoria 
proporcional. Base de cálculo. A EC 70/2012 não estendeu para todos os servidores aposentados 
por invalidez permanente que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003 a 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/COPIASITUACAO%253A%2522N%25C3%25A3o%2520consta%2520revoga%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520expressa%2522%2520TIPO%253A%2528Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2529%2520NUMATO%253A%2522246%2522%2520NUMANOATO%253A%25222011%2522/DTRELEVANCIA%2520d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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integralidade de proventos; ela tão somente assegurou que os seus proventos (sejam eles proporcionais 
ou integrais) fossem calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria. Acórdão nº 11.858/19, Boletim de Pessoal TCU nº 73/19, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

4.8 Sobrestamento de processo em que se discute a averbação de tempo de serviço em 
atividade de advocacia em período anterior à EC nº 20/98, sem comprovação do recolhimento 
de contribuição previdenciária, para fins de aposentadoria, até deliberação do MS 34.401-DF 
pelo STF. Trata-se de pedido de reexame interposto em face da Decisão TC 4681/2015 – Primeira 
Câmara, que concedeu registro à Portaria nº 1431/2012, concedendo aposentadoria por tempo de 
contribuição, com proventos integrais, a magistrado que ingressou no serviço público antes da 
promulgação da Emenda Constitucional 20/1998, considerando a contagem de tempo de advocacia 
privada com base em certidão emitida pela OAB atestando tempo de inscrição junto ao conselho de 
classe. Em voto-vista apresentado, o conselheiro Domingos Augusto Taufner, divergindo da relatora, 
verificou que o TCU não tem posicionamento pacificado sobre o tema em questão, existindo 
precedentes divergentes. Contudo, colacionou entendimento predominante entre os julgados daquela 
Corte, no sentido de que: “É irregular a averbação de tempo de serviço de advocacia para fins de 
aposentadoria sem a necessária comprovação do recolhimento das respectivas contribuições 
previdenciárias”. Ponderou ainda que: “Aludidos precedentes reforçam o entendimento no sentido de 
que a partir da Emenda Constitucional 20/1998, que instituiu regime contributivo para a concessão de 
benefícios, a averbação do tempo de serviço na atividade advocatícia, para o fim de aposentadoria, com 
base no art. 77 da LOMAN, passou a exigir não só a inscrição na OAB, mas também a comprovação 
do recolhimento da contribuição previdenciária”. Neste contexto, afirmou que a comprovação de 
tempo de advocacia para fins de aposentadoria deve ser realizada mediante apresentação de 
documentos capazes de atestar o pagamento da contribuição previdenciária do período correspondente. 
Afirmou ainda que o tempo de exercício de advocacia desempenhado anteriormente por magistrado na 
qualidade de autônomo/privado não constitui tempo de serviço público, mas pode ser computado para 
fins de aposentadoria, desde que comprovado o recolhimento da contribuição previdenciária 
correspondente. Destacou que a celeuma em questão está sendo discutida pelo STF no Mandado de 
Segurança n° 34401-DF, ainda sem definição de posicionamento. O conselheiro concluiu ser prudente 
aguardar pronunciamento conclusivo do STF sobre o tema, a fim de evitar posições controvertidas e 
insegurança jurídica na eventualidade da adoção de posições jurídicas distintas. Propôs, diante das 
razões expostas, pelo sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Supremo Tribunal. O Plenário 
deliberou, por unanimidade, nos termos do voto-vista do 6 conselheiro Domingos Augusto Taufner. 
Decisão TC 3126/20149- Plenário, TC 10589/2015, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 99, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-99.pdf.  

 
5. Direito Tributário 
 
 
5.1 Execução fiscal. Decisão que anula ou reforma acórdão favorável a contribuinte. Trânsito 
em julgado. Início. Prazo prescricional. O transito em julgado da anulação ou reforma de acórdão 
favorável à contribuinte marca o início do prazo prescricional para o Fisco cobrar o crédito tributário. 
Por falta de previsão legal, a sentença favorável ao sujeito passivo impugnada por recurso da Fazenda 
Pública dotado de efeito suspensivo não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Já o acórdão da 
apelação confirma essa sentença, no caso de natureza declaratória, produz efeitos desde logo, 
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infirmando a certeza do correspondente crédito inscrito em dívida ativa e, por conseguinte, impedindo 
o ajuizamento da execução fiscal. Somente depois de anulado ou reformado o aludido acórdão é que, 
não ocorrendo nenhuma causa de suspensão de exigibilidade (art. 151 do CTN), o Fisco estará 
autorizado a proceder à cobrança do crédito tributário referente ao direito então controvertido, 
iniciando-se a contagem da prescrição para o ajuizamento da execução fiscal do trânsito em julgado 
desse novo provimento judicial. AREsp 1.280.342- RS, Informativo de Jurisprudência o STJ nº 260, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.    
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