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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. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
1.1.1 Licitação. Sanção Administrativa. Suspensão temporária. Ação preventiva. 

Encargos trabalhistas. Encargos sociais.  
1.1.2 Convênio. SUS. Débito. Desvio de objeto. Fundo Municipal de Saúde. Bloco de 

financiamento.  
1.1.3 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Experiência. 

Tempo. Justificativa. Serviços contínuos.  
1.1.4 Convênio. SUS. Desvio de finalidade. Desvio de objeto. Atenção básica. Posto de 

saúde. Qualificação. Ministério da Saúde. Competência.  
1.1.5 Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Equipamentos. Cotação.  
1.1.6 Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Referência. Preço global. Exceção. 

Preço unitário.  
1.1.7 É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 

especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota.  

1.1.8 Recurso de Agravo. Município de Maringá. Concorrência Pública nº 4/2020. 
Exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes. Possibilidade. Pelo desprovimento.  

1.1.9 Prestação de contas de transferência voluntária. Exercícios de 2010/2013. Suposta 
triangulação nos repasses do convênio principal que originou o presente termo de 
adesão analisada em autos próprios. Adesão do ente municipal no processo de 
registro de preço – “carona”. Falhas formais. Pela regularidade das contas, com 
ressalvas e recomendações.  

1.1.10 Representação da Lei nº 8.666/93. Irregularidades no edital. Exigência restritiva. 
Rede credenciada para serviços de cartão vale alimentação. Prazo exíguo. Suspensão 
do certame. Despacho nº 796/20- GCILB. 

1.1.11 Representação. Contratos de locação de terrenos para exploração de cascalho e de 
pedras destinados à manutenção de estradas e outras vias públicas. Inexistência de 
cálculos que permitam aferir as vantagens desses contratos em comparação com 
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contratos comuns de fornecimento. Procedência parcial da representação, com 
emissão de determinação. 

1.1.12 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. 
Repasse de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. 
Necessidade de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade 
do ordenador da despesa.  

1.1.13 Consulta. Dispensa de licitação em razão do valor. Limite aplicável aos consórcios. 
Intepretação restritiva. Impossibilidade de aplicação conjugada dos artigos 24, § 1º 
e 23, § 8º da Lei nº 8.666/93 para fixação da base de cálculo.  

1.1.14 Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-
operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (sub-itens 10.6, 
b e 10.6.1 do anexo VII – A da IN- Seges/MP DG 5/2017), lapso temporal em 
regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada 
fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão 
contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação do 
serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da 
sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra 
particularidade. 

1.1.15 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Vantajosidade. Deveres 
estabelecidos na Lei 8.666/93. 

1.1.16 Licitação. Habilitação. Qualificação técnica. Rede credenciada. Oficinas e 
prestadores de serviços de lavagem. 

1.1.17 Licitação. Preço de Referência. Tabela do fabricante. Outros parâmetros. Sobre 
preço. Subpreço. 

1.1.18 Revisão automática de valores na Ata de Registro de Preços pelo referencial contido 
na tabela de abrangência nacional do petróleo ANP – Impossibilidade – Exceção 
para produtos asfálticos derivados do petróleo – Possibilidade condicionada a 
pressupostos.  

1.1.19 Referendada Medida Cautelar que constatou irregularidades em edital de 
contratação de empresa para gerenciamento eletrônico da frota municipal. 

1.1.20 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Empresa subsidiária integral. 
Controle acionário. Transferência. Empresa controlada.  

1.1.21 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa.  
1.1.22 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo.  
1.1.23 Contrato. Retenção de Pagamentos. Decisão Cautelar. Possibilidade com Objetivo 

de Impedir Grave Lesão ao Erário.  
1.1.24 Parcelamento do Objeto. Ausência de Estudos Prévios. Falha Grave. Erro 

Grosseiro.  
1.1.25 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Comprovação de Parte das Despesas 

Realizadas. Necessidade de documentação hábil. Convenente que excuta 
diretamente  o objeto. Necessidade de possuir habilitação jurídica junto aos órgãos 
competentes. Registro no Estatuto Social em ramo de atividade compatível. 
Irregular com devolução.  

1.1.26 Prestação de Contas. Convênio. Transporte escolar. Laudo conclusivo genérico. 
Licitação. Ausência de nexo causal. Irregularidade com devolução parcial dos 
recursos.  
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1.1.27 Tomada de Contas. Convênio. Contrato de patrocínio. Execução financeira. 
Prestação de contas. Intempestividade. Multa. Nota fiscal. Cópia. Regularidade com 
ressalvas.  

1.1.28 Prestação de contas. Convênio. Evidenciação de impropriedade ou falta de natureza 
formal. Ausência de danos ao erário. Contas regulares com ressalva. Prescrição da 
pretensão punitiva.  

1.1.29 Representação. Possíveis irregularidades em pregão eletrônico. Revogação do 
certame. Perda do objeto. Arquivamento. Falhas identificadas. Ciência ao órgão 
representativo.   

1.1.30 Intempestividade na prestação de contas. Multa. Execução parcial do convênio. 
Saldo a recolher em aberto. Danos ao erário. Contas irregulares. Devolução. Multa 
pelo dano. Razoabilidade entre as retiradas na conta e os pagamentos efetuados. 
Execução parcial do objeto do convênio. Devolução apenas da parcela não 
executada. Indícios de fraude à licitação. Necessidade de encaminhamento ao MPE 
para apuração de ilícitos cíveis e penais.  

1.1.31 Tomada de Contas. Convênio. Danos ao erário. Contas irregulares. Glosa de 
valores. Responsabilidade solidária. Instauração. Aplicação de multa. Improbidade 
administrativa. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado.  

1.1.32 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Ato de gestão 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Dano ao erário. Contas irregulares. Glosa de 
valores. Aplicação de multas. Contas julgadas irregulares. Inabilitação para o 
exercício do cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual. 
Improbidade administrativa. Encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério 
Público do Estado.  

1.1.33 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Danos ao 
erário. Prescrição intercorrente. Irregularidade. Débito.  

1.1.34 Representação. Pregão eletrônico. Diligência. Inclusão de documento novo. 
Ilegalidade. Edital. Especificações técnicas. Proposta vencedora. Inobservância. 
Violação à ordem jurídica. Item com tecnologia obsoleta. Planejamento insuficiente. 
Manutenção dos efeitos dos atos impugnados. Peculiaridades do caso concreto. Lei 
de introdução às normas de direito brasileiro. Consequências práticas da decisão. 
Ponderação. Procedência parcial.  

1.1.35 Representação com pedido liminar. Inexistência de ilegalidade no curso do 
procedimento licitatório. Conhecimento e improvimento.  

1.1.36 Representação. Contrato administrativo. Medida cautelar inaudita altera pars. 
Suspensão do pagamento. Preenchimento dos requisitos. Fumus boni iuris. Periculum 
in mora. Deferimento. Alerta. Multa.  

1.1.37 É irregular a exigência de quitação anual em conselho profissional a ser comprovada 
na fase de habilitação, por não encontrar amparo legal e afrontar o disposto do 
artigo 30 da Lei nº 8.666. 

1.1.38 A vistoria ao local da prestação de serviço somente deve ser exigida quando for 
imprescritível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais.  

1.1.39 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Alienação. Empresa subsidiária 
integral. Controle acionário. Transferência. Empresa controlada.  

1.1.40 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa.  
1.1.41 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação.  
1.1.42 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo.  
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1.1.43 Consulta. Uso de veículo entre secretaria. Recursos vinculados. Finalidades diversas. 
Impossibilidade. Nota de empenho. Dotação e fonte do recurso prévios à execução 
de despesa. Compartilhamento. Bem adquirido. Recursos desvinculados ou 
convênio permitir.  

1.1.44 Recurso de Reconsideração. Publicidade institucional. Promoção pessoal. Multa. 
Ausência de novos elementos. Manutenção. Roteiro de viagem. Ausência de 
assinatura. Notas de empenho. Assinatura comprovada.  

1.1.45 Consulta. Conselheiro Municipal de Cultura. Participação em Edital como 
Proponente de Projeto. Impedimento. Lei Federal nº 8.666/93. Princípios de 
imparcialidade, isonomia e caráter competitivo da licitação.  

1.1.46 Consulta. Dispensa de Licitação. Consórcios Públicos. Percentual previsto no §1º 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Inaplicabilidade do disposto no § 8º do art. 23.  

1.1.47 Consulta. Microempresa. Empresa de pequeno porte. Contratação. Pré-
qualificação. Bens. Produtos. Procedimento excepcional.  

1.1.48 Recurso de Reconsideração. Município. Licitação. Contratação. Serviços de gestão 
contábil. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários. 
Ausência. Ampla pesquisa prévia de preços. Ausência. Tercerização. Serviço 
contábil habitual.   

1.1.49 Recurso de Reexame. Contrato administrativo. Regime de autorização. 
Determinação para realização de licitação. Possível anulação do contrato vigente. 
Ausência de citação da empresa interessada. Nulidade. Súmula 3 do STF. 
Provimento.  

1.1.50 Consulta. Hospitais. Atendimentos. Outros municípios. Cidadãos. Custeio. 
Contrapartida de outros municípios. Possibilidades e alternativas. Comissão 
Intergestores Bipartite. Convênio e contratos. Consórcio intermunicipal.  

1.1.51 Consulta. Saúde. Consórcio privado. Custeio público. Rateio de custos. 
Impossibilidade. Reforma de prejulgado.  

1.1.52 Recurso de Agravo. Contratações. Aquisições. Pandemia. Supervisão. Secretaria de 
Administração. Segregação de funções. Disponibilização na internet. Remessa ao 
TCE/SC das informações. Verificação do controle interno.  

1.1.53 Representação. Serviços médicos e odontológicos. Processo licitatório. Burla ao 
concurso público. Atividades típicas e permanentes. Irregularidade. Multa.  

1.1.54 Especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem 
ser adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a 
sua essencialidade para atender as necessidades do órgão ou da entidade contratante.  

1.1.55 Prestação de Contas de Convênio. Execução de despesas em desacordo com o 
plano de aplicação. Convalidação das despesas pelo órgão repassados. Regularidade. 
Movimentação financeira dos recursos em instituição bancária não oficial. 
Inobservância de norma legal e regulamentar. Ressalva. Recomendações. 
Cumprimento de norma legal ou expedida por este Tribunal de Contas é de 
observância obrigatória por todos os jurisdicionados, cujo cumprimento em 
eventos futuros será aferido nos respectivos processos de prestações de contas, não 
se aplicando as disposições do art. 267-A do Regimento Interno. Não acolhimento. 
Contas regulares com ressalva.  

1.1.56 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. 
Repasse de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. 
Necessidade de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade 
do ordenador de despesa.  
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1.1.57 Representação da Lei nº 8.666/93. Concorrência. Aquisição de kits escolares. 
Alegação de exiguidade do prazo para a apresentação de amostras. Inocorrência. 
Prazo razoável. Prejulgado nº 22. Improcedência.  

1.1.58 Representação da Lei nº 8.666/93. Licitação exclusiva para ME e EPP locais. 
Prejulgado nº 27 deste Tribunal. Improcedência da representação.  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Pessoal. Auxílio-saúde. Plano de saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. 
Consulta.   

1.2.2. Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.   
1.2.3. Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 

constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem remuneração, 
tenho em vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a 
Administração.  

1.2.4. Nas hipóteses em que há acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição 
da República dar-se-á de maneira individualizada, e não sobre o somatório de todos 
os valores percebidos pelo agente público.  

1.2.5. A adoção de modelo de vínculo profissional com a Administração é uma 
decorrência da aplicação de previsões constitucionais e legais para cada situação, e 
não uma opção livre do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa 
correspondente do cômputo dos gastos com pessoal.  

1.2.6. Admissão de pessoal. Município. Edital. Legalidade e registro. Determinação para 
que a entidade, nos próximos certames que promover: (a) passe a atribuir, nos 
editais de licitação, pontuação para titulação acadêmica dos profissionais e não 
somente a área relacionada a Recursos Humanos, mas também as especialidades  
relativas aos cargos a serem ofertados, de modo a aferir a qualificação técnica do 
licitant3e, nos termos do artigo 37, inciso II da CRFB e artigos 6º, inciso IX, e 14 
da Lei nº 8.666/1993; (b) passe a caminhar os documentos financeiros 
orçamentários, em conformidade com o previsto no artigo 11, III, alíneas “g”, “h” 
“l” e “j” da Instrução Normativa  nº 142/2018. Recomendação para que a entidade, 
nas contratações em processos de seleção pessoal, passe a observar no tempo de 
referência a necessidade de fornecimento de dados do processo de seleção em meio 
digital, para fins de registro nos sistemas informatizados na instituição e/ou 
TCEPR.  

1.2.7. Admissão de Pessoal. Universidade Federal de Ponta Grossa. Processo Seletivo 
Simplificado. Edital. Legalidade e registro. Recomendação para que a entidade 
passe a observar as “fases” de uma admissão, em sentido amplo: nomeação e 
consequente publicação do ato, posse e exercício.  

1.2.8. Denúncia. Alegação de acumulação remunerada de cargos públicos. Professora 
estadual e secretária municipal. Inocorrência. Compatibilidade de horário com o 
efetivo exercício das duas funções. Improcedência.  

1.2.9. Pessoal. Concurso Público. Taxa de inscrição diferenciada. Cargos de mesmo nível 
de escolaridade.  

1.2.10. Pessoal. Jornada de trabalho. Médicos. Controle de frequência. Desconto 
financeiro. 
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1.2.11. Pessoal. Remuneração. Gratificação. Concessão de incorporação. Previsão legal. 
Súmula 372 do TST.  

1.2.12. Suspensão do pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, 
por razão de difícil acesso ao local de trabalho na zona rural, em decorrência da 
calamidade pública da pandemia do coronavírus/COVID-19 – Possibilidade.  

1.2.13. Tomada de Contas Especial.- Ausência de formalização do pedido de concessão de 
diárias – Ocorrência de dano ao erário.  

1.2.14. Irregularidade na cessão de estagiários do município par Órgãos integrantes de 
outro Ente Federativo em desacordo com a Lei do Estágio.  

1.2.15. Vereadores. Subsídios. Base de Cálculo. Limite. Violação.  
1.2.16. Admissão de pessoal. Admissão servidor temporário. Exame de legalidade. Termo 

de ajustamento de conduta. Aditivo. Necessidade temporária de excepcional 
interesse público. Ocorrência. Registro deferido.  

1.2.17. Pedido de rescisão. Procuradoria Geral do Estado. Admissão de pessoal. Controle 
de legalidade. Possibilidade. Acumulação ilegal de cargos. Direito de opção. Não 
observância. Cessação de pagamentos. Supressão de meios de subsistência. 
Ausência de citação do servidor. Cerceamento direito ao contraditório e a ampla 
defesa. Princípio da dignidade da pessoa humana. Medida cautelar. Efeito 
suspensivo. Possibilidade.  

1.2.18. Admissão de Pessoal. Contratos de servidores temporários. Exame da legalidade. 
Competência constitucional do TCE-PA. Legalidade. Deferimento do registro.  

1.2.19. Admissão de Servidor Temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento 
de Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido.  

1.2.20. Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Professor especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. 
Deferimento excepcional do registro.  

1.2.21. Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento de registro.  

1.2.22. Exame de legalidade. Ato de admissão. Educação indígena. Vigia. Excepcional 
interesse público. Continuidade do serviço público.  

1.2.23. Admissão de pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Deferimento 
excepcional do registro.    

1.2.24. Admissão de servidor temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento de 
Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido.  

1.2.25. Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Professor especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. 
Deferimento excepcional do registro.  

1.2.26. Exame da legalidade. Ato de admissão. Professor para educação especial indígena. 
Excepcional interesse público. Continuidade do serviço público.  

1.2.27. Representação. Reajustes dos vencimentos dos servidores do poder executivo 
estadual. Aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do 
mandato do Chefe do Executivo (art. 21, parágrafo único, da LRF). Ato de revisão 
geral anual (art. 37, X). Irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88). 
Iniciativa privativa em cada caso. Revisão para a generalidade dos servidores de um 
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poder ou órgão. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos para revisão (art. 169, 
§ 1º, I e II, CF/88 c/c o art. 16, I, da LEF). 

1.2.28. Consulta. Atos de pessoal. Unificação de vínculos efeitos distintos. 
Impossibilidade. Repercussões na vida funcional vinculadas a cada cargo no qual o 
servidor ingressou. Inconstitucionalidade da norma municipal. Vício formal. Vício 
material.  

1.2.29. Consulta. Cumulação de cargos. Caso concreto. Não conhecimento. Remessa de 
prejulgados.  

1.2.30. Consulta. Servidor público. Desvio de função. Situação ilegal. Diferenças salariais. 
Indenização. Reconhecimento. Pagamento. Possibilidade. Situação excepcional, 
emergencial e temporária. Objetivo. Evitar a descontinuidade do serviço público. 
Prescrição.  

1.2.31. Consulta. Servidores efetivos. Carga horária. Aumento da lei. Proporcional 
incremento da remuneração. Possibilidade. Precedentes.  

1.2.32. Consulta. Servidores. Cargos. Funções acumuláveis. Acúmulo de remuneração. 
Teto remuneratório. Incidência individual para cada cargo. Decisões do STF. 
Repercussão geral.   

1.2.33. Consulta. Servidores. Horas extras. Base de cálculo. Reforma de prejulgado.  
1.2.34. Consulta. Vereadores. Ressarcimento. Diárias e combustível. Motivação pública e 

interesse local. Ato normativo próprio. Dotação orçamentária específica. Recursos 
disponíveis. Prestação de contas. Autorização prévia e formal do ordenador de 
despesas.  

1.2.35. Recurso de Reexame. Servidor. Agente Comunitário de Saúde. Contratação. 
Manutenção. Irregular. Contratação por associação privada. Processo seletivo. 
Ausência.  

1.2.36. Cargo público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão judicial. 
Indenização.  

1.2.37. Auxílio-saúde. Plano de Saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta.  
1.2.38. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.  
1.2.39.  

 
1.3 Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Agente político. Conduta omissiva. Hierarquia. Supervisão.   
1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de 

processo. Ação judicial. Repercussão geral. STF.  
1.3.3 Responsabilidade. Inimputabilidade. Requisito. Incapacidade. Transtorno mental. 

Decisão judicial.  
1.3.4 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. Improbidade administrativa. Dolo. 

STF. Repercussão geral.  
1.3.5 Responsabilidade. Débito. Desconsideração da personalidade jurídica. Gestor. 

Sócio.  
1.3.6 Tomada de Contas Extraordinária. Desvio de recursos de conta bancária de 

empresa contratada para prestação de serviço relativos ao SIM-AM. Inexecução do 
objeto contratual. Lesão ao Erário. Irregularidade das contas.  

1.3.7 Prestação de Contas Anual. Existência de créditos a receber vencidos no Ativo 
Circulante. Contas Regulares com Ressalvas. Multa.  
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1.3.8 Transferência voluntária municipal para OSCIP. Contabilização irregular de 
despesa com pessoal. Ausência de fiscalização. Ausência de documentos 
necessários à validação de despesas. Opinativos uniformes. Irregularidade. 
Restituição de valores. Responsabilidade solidária. Aplicação de multas.  

1.3.9 Denúncia – Desnecessidade de formulação de demanda junto ao TCEPR antes que 
seja acionado diretamente  a entidade jurisdicionada responsável  pela suposta 
irregularidade – Portal da transparência municipal que não atende às prescrições da 
Lei 12.527/11. Necessidade de maior detalhamento das informações – Procedência 
com expedição de determinação.  

1.3.10 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2017. Déficit financeiro na fonte 001 – 
recursos livres. Ausência de comprovação da Publicação do Relatório de Gestão 
Fiscal – RGF do Primeiro Semestre do exercício de 2017 e do Segundo Semestre 
do exercício de 2016. Atraso no envio de dados ao SIM/AM. Contas Irregulares. 
Aplicação de multas. Aposição de ressalvas.  

1.3.11 Prestação de Contas Anual. Exercício 2018. Ausência de indicação de servidor do 
quadro do Legislativo para composição da unidade seccional do Sistema de 
Controle Interno, conforme determina o art. 8ºda Lei Municipal nº 258/2007. 
Saneamento. Regular com ressalva.  

1.3.12 Responsabilidade. Controle de jornada de trabalho. Gestor público. Erro grosseiro.  
1.3.13 Responsabilidade. Envio de informações. Delegação. Gestor.  
1.3.14 Responsabilidade. Negligência na emissão de empenho prévio. Erro grosseiro. 

Gestor público.  
1.3.15 Recomendações sobre a distribuição de produtos destinados à alimentação escolar 

aos alunos da rede municipal de ensino no município goianos durante o período da 
pandemia da COVID19.  

1.3.16 Covid-19 e povos indígenas.  
1.3.17 Responsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada 

de contas especial. Fase interna.  
1.3.18 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. 

Quantificação. 
1.3.19 Prestação de contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos 

públicos estaduais. Comprovação da correta aplicação dos recursos. Contas 
regulares. Quitação aos responsáveis. Recomendações.  

1.3.20 O valor do dano ao erário – caso inferior ao estabelecido em decisão normativa – 
não obsta a instauração de tomada de contas especial, mas tão somente o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas.  

1.3.21 Reponsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada 
de contas especial. Fase interna.  

1.3.22 Município. Consulta. Controle interno próprio da Câmara Municipal. Análise da 
Constitucionalidade da lei municipal. Inviabilidade. Procedimento a ser adotado 
pelo órgão central do sistema de controle interno do município. Conhecimento.  

1.3.23 Consulta. Câmara Municipal. Sobra financeira. Reserva para construção de sede 
própria. Fundo especial para obra. Impossibilidade.  

1.3.24 Consulta. Escolas Municipais. Cartão corporativo. Despesas de pronto pagamento. 
Possibilidade. Contabilização.  
 

1.4 Concurso Público 
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1.4.1 Pessoal. Cargo Público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão Judicial. 

Indenização.   

1.4.2 Admissão de pessoal. Autarquia municipal. Concurso público. Extrapolação do 

limite de gastos com pessoal do Poder Executivo. Admissão em período de restrição 

imposto pela LRF. Exceção à regra do direito subjetivo à nomeação. Precedentes 

jurisprudenciais. Ato não convalidado pelo tempo. Negativa de registro. Condições 

especiais destacadas. Possibilidade de recontratação em caso de saneamento das 

finanças públicas. Determinações.  

1.4.3 Aproveitamento de servidores da extinta Minas Caixa e princípio do concurso 

público.  

 
2. Direito Constitucional  

2.1 Serviços Públicos de Saúde. Repasse de verba federal. Fiscalização externa realizada 
pelo Tribunal de Contas de União e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
Possibilidade.  

2.2 O custeio do serviço de iluminação pública, conforme previsto no art. 149-A da 
Constituição da República, abrange, também, a modernização, otimização, 
eficientização, expansão, operação e manutenção da rede municipal de iluminação.  

2.3 Destinação de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos e 
obediência ao teto constitucional.  

2.4 ABIN: Sistema Brasileiro de Inteligência e fornecimento de dados e de 
conhecimento específicos. 

2.5 Índices da caderneta de poupança e correção dos depósitos recursais.  
2.6    

 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  
3.1 Improbidade administrativa. Delação premiada e acordo de leniência. Institutos 

restritos à esfera penal. Inaplicabilidade das Lei ns. 8.884/1994 e 9.807/1999 no 
âmbito da ação de improbidade administrativa. Expressa vedação de transação e 
acordo, art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992.  

3.2 Recuperação judicial. Certidões negativas de débitos tributários. Exigência 
incompatível com a finalidade do instituto. Princípios da preservação da empresa e 
da função social. Aplicação do postulado da proporcionalidade. Interpretação 
sistemática da Lei n. 11.101/2005.  

3.3 A assinatura digital aposta quando da remessa do inteiro teor de leis e decretos com 
conteúdo financeiro é passível de delegação administrativa, mas não exime o Chefe 
do Poder Executivo Municipal da responsabilidade por divergência ou omissão 
apurada.  

3.4 Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 
limitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República.  

3.5 Os gastos do município com quaisquer espécies remuneratórias junto aos NASF 
integram a despesa total com pessoal, independente da sua origem, se próprios ou 
advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias.  

3.6 Compra do óleo básico e incidência do ICMS.  
3.7 Ação cautelar prévia à execução fiscal. Incidente processual. Condenação em 

honorários advocatícios. Inexistência.  
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3.8 Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital 
universitário. Mão de obra.  

3.9 Representação. Operação de crédito por antecipação de receita (ARO). Não 
caracterizada. Operação de crédito interna. Conformidade legal comprovada. 
Empréstimo. Finalidade legal. Objeto contratual. Compatibilidade confirmada. 

3.10 Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital 
universitário. Mão de obra.  

3.11 Consulta. Transação de crédito tributário. Principal, juros e multa. Renúncia parcial 
da receita. Reforma de prejulgados.  
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Aposentadoria por tempo de serviço. Trabalho rural antes de completar 12 anos de 
idade. Fato anterior à Lei n. 8.213/1991. Possibilidade de cômputo. Prevalência de 
realidade diante de regras positivadas proibitivas do trabalho do infante. 
Excepcionalidade.       

4.2 A disposição contida no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/19 tem como 
destinatários os empregados públicos, servidores submetidos ao regime jurídico 
celetista, razão pela qual não afeta o teor da Consulta n. 1031459.  

4.3 Aposentadoria. .Enquadramento de servente de Auxiliar Legislativo, nos termos da 
Lei Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional irregular: 
extinção do cargo de servente, correlação de competências e atribuições entre as 
duas carreiras, equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de 
ambos os cargos e não alteração do valor dos proventos. Situação aceita pelo 
Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Contas, conforme precedentes. 
Legalidade e registro.  

4.4 Aposentadoria. Enquadramento de Servente em cargo Auxiliar do Legislativo, nos 
termos da Lei Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional 
irregular: extinção do cargo de Servente, correlação de competências e atribuições 
entre duas carreiras, equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício 
de ambos os cargos e não alteração de valor dos proventos. Situação aceita pelo 
Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Contas, conforme precedentes. 
Legalidade e registro.  

4.5 Benefício por incapacidade. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Demora 
na implementação do benefício. Exercício de atividade remunerada pelo segurado. 
Necessidade de subsistência do segurado. Possibilidade de recebimento conjunto 
da renda do trabalho e das parcelas retroativas de benefício até a efetiva 
implementação.  

4.6 Previdência complementar. Restituição de contribuições indevidas. Existência de 
causa jurídica para as contribuições. Prazo prescricional decenal. Art. 205, caput, do 
CC/2002.  

4.7 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. 
Tempo de serviço.  

4.8 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade   
4.9 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. 
4.10 Cargos Comissionados. Cargos em Comissão. Incorporação na Inativação. 

Vedação Constitucional.  
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4.11 Cargo Efetivo. Remuneração. Vencimento Base. Acréscimos. Vantagens 
Transitórias.  

4.12 Aposentadoria voluntária. Exame da legalidade do ato. Ingresso na Administração 
Pública. Emprego Público. Regime Celetista transformado em estatutário mediante 
Lei nº 5.378/1987. Efetivação de servidor no regime estatutário. Direitos e 
garantias. Estabilidade e efetividade. Atos de movimentação funcional. 
Legitimidade. Advento da Lei Estadual nº 8.100/2015 e da Lei Complementar 
Estadual nº 106/2016. Segurança jurídica. Proteção da confiança legítima. Boa-fé. 
Razoabilidade. Prevalência. Precedentes TCEPA. Fundamentação legal e cálculos 
dos proventos corretos.  

4.13 Denúncia. Acumulação de proventos e pensão especial. Concedida aos ex-
governadores do Estado. Inconstitucionalidade do art. 305 da Constituição 
Estadual. ADIN 4552/DF. Cessação do pagamento. Perda do objeto.  

4.14 Aposentadoria. Concessão inicial. Art. 50 da Lei Estadual nº 6.969/2007. 
Provimento derivado de cargo público. Não ocorrência. Deferimento do registro. 
Reestruturação de cargos com idênticas atribuições. Princípio da Isonomia. 
Precedentes do STF.  

4.15 Consulta. Ministério Público do Estado do Pará. Preenchimento requisitos legais. 
Conhecimento. Questionamento acerca da incidência da contribuição 
previdenciária sobre parcelas que compõem o 13º salário.  

4.16 Aposentadoria. Ascensão funcional. Princípio constitucional do concurso público. 
Súmula vinculante nº 43. Violação. Denegação. Determinação.  

4.17 Aposentadoria. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Vinculação ao 
RPPS. Extenso lapso temporal. Baixa materialidade. Formalismo-valorativo. Prazo 
para julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria. Quinquênio. 
Entendimento do Supremo Tribunal Federal.   

4.18 Reforma “Ex Officio”. Incorporação de parcelas de caráter indenizatório. 
Decadência. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
Deferimento do registro.  

4.19 Reforma “Ex Officio”. Erro de fundamentos. Reforma por idade. Aplicação 
subsidiária da RES. 206/2007 do TCU. Anotação nos assentamentos funcionais do 
servidor. Princípio da Economia Processual. Incorporação de parcelas de caráter 
indenizatório. Decadência. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal 
Federal. Deferimento do registro.   

4.20 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. 
Tempo de serviço.  

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Irregularidade. Aposentadoria. 
Reforma (pessoal). Pensão.  

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. 
4.23 Consulta. RPPS. Requisitos EC nº 47/2005. Abono de permanência. Ausência de 

previsão legal. Ausência de previsão legal. Alterações EX nº 103/2019. Não 
aplicabilidade imediata aos Estados. Distrito Federal e Municípios. Vigência 
condicionada à ratificação.  

4.24 Consulta. Servidores. Motorista. CLT. Seguro de contratação obrigatória destinado 
à cobertura de morte natural. Reforma do prejulgado 1717. 

4.25 Consulta. Tribunal de Justiça. Aposentadoria. Requisitos. Tempo no cargo e na 
carreira. Enquadramento. Agente operacional de serviços diversos. Técnico 
auxiliar. Atribuições diversas. Súmula nº 1 do TCE/SC e prejulgados.  
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4.26 Recurso de Reconsideração. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 
Pagamento de Juros. Atraso. INSS. Despesa sem finalidade pública. Danos ao 
erário. Caracterização. Conhecer e dar provimento.  

4.27 Recurso de Reexame. Aposentadoria especial. Professor. Funções de Magistério. 
Delimitação. Secretaria escolar. Aposentadoria negada.  

4.28 Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de 
serviço.  

4.29 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Laudo. INSS. CLT. Certidão. 
Periculosidade. Penosidade.  

4.30 Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma 
(pessoal). Pensão.  

4.31 Ato sujeito a registro. Princípio da razoabilidade. Aposentadoria. Princípio da 
economia processual. Princípio da eficiência.  

4.32 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito.  
4.33 Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal.  
4.34 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. 

Ação judicial. Repercussão geral. STF.  

4.35  
 
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Determinação. Prorrogação de 

contrato. Direito subjetivo. Renovação de contrato.   

5.2 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Memorial. Instrução de processo. 

Relator. Poder discricionário.   

5.3 Recurso de Revista. Prescrição da pretensão executória do débito imposto pela 

Resolução nº 4461/95. Precedentes. Longo decurso de tempo decorrido desde a 

decisão deste Tribunal e a retomada dos procedimentos para a execução. Princípio 

da segurança jurídica. Aplicação. Não provimento do recurso.  

5.4 Ato jurídico perfeito e retroatividade de índices de atualização de preços 

5.5 Precatório: juros de mora e período compreendido entre a data da expedição e o 

efetivo pagamento  

5.6 Processual. Princípio da adstrição ou congruência. Aplicação no Tribunal de 

Contas. Princípio da Oficialidade. 

5.7 Processual. Prova testemunhal. Processos de controle externo. Aplicação do 

CPC. 

5.8 Processual. Representação. Arquivamento de processo. Anulação de certame 

licitatório.  

5.9 Processual. Representação. Revogação ou anulação de certame licitatório. Perda 

do objeto.  

5.10 Precatório ou RPV federais. Cancelamento. Art. 2º da Lei nº 13.463/2017. 

Pretensão de nova expedição. Prescritibilidade.  

5.11 Razões de Defesa. Faculdade. Não Atendimento. Multa descabida. Revelia.  

5.12 Recurso de Reconsideração. Provimento Parcial. Tomada de Contas Convênio. 

Prescrição da Pretensão Punitiva. Inocorrência. Ausência de Dano.  



 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 13 de 125 

5.13 Recurso de Reconsideração. Laudo de execução física do objeto. Emissão 

extemporânea. Conhecimento e não provimento.  

5.14 Pedido de Rescisão. Tempestividade. Pressupostos de admissibilidade atendidos. 

Violação literal de dispositivos de lei. Ofensas aos princípios do contraditório e 

ampla defesa. Citação encaminhada a endereço incorreto. Nulidade parcial do 

julgamento.  

5.15 Pedido de Rescisão. Tutela Cautelar. Efeito suspensivo. Periculum in mora. Fumus 

boni iuris. Presentes. Acórdão 58.272. Efeito suspensivo concedido. 

5.16 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. 

Irregularidade. Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 

repassados. Débito. Multas. Prescrição da Pretensão Punitiva. Intercorrente. 

Analogia com a Lei nº 9.873/99. Baixa materialidade.   

5.17 Recurso de reconsideração. Tomada de Contas. Regularidade com ressalva.  

5.18 Reversão. Ausência de registro da reforma pretérita. Extinção do feito sem 

julgamento do mérito.  

5.19 Representação. Pedido de medida cautelar. SEDEME. Comissão de Política de 

Desenvolvimento Socioeconômico. SEFA. Procedimentos adotados na 

concessão de benefícios fiscais e financeiros. Pressupostos para a concessão da 

cautelar requerida não estão configurados nos autos.  

5.20 Prestação de contas. Convênio. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão 

punitiva. Ocorrência. Ausência de cotação prévia de preços. Grave infração à 

norma legal. Nexo causal parcial entre recursos conveniais e despesas. 

Irregularidade das contas. Débito parcial.  

5.21 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Julgamento regular. 

Alegações recursais pela irregularidade. Ausência de comprovação da execução 

do objeto e nexo de causalidade.  Contrarrazões. Preliminar.  Nulidade pela 

ausência de intimação do agravo. Preliminar. Nulidade pela ausência de intimação 

do agravo. Preliminar acolhida. Declaração de nulidade.  

5.22 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Defensor constituído. Advogado. 

Opção.  

5.23 Embargos de Declaração. Causas de oponibilidade. Ausência do nome do 

procurador na publicação da pauta de julgamento. Nulidade verificada.  

5.24 Recurso. Pagamento superveniente. Aceitação tácita da decisão. Ato de 

incompatibilidade com recurso. Lei Complementar nº 588/2013. Multas. 

Incidência da regra de transição. Fluência do prazo. Baixa das multas. Danos ao 

erário. Inaplicabilidade.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Sanção Administrativa. Suspensão temporária. Ação preventiva. Encargos 
trabalhistas. Encargos sociais. É irregular a desclassificação de licitante, como medida 
preventiva ou de prudência, em razão da existência de penalidade de suspensão temporária 
prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, que lhe foi aplicada por outro órgão ou entidade 
da Administração Pública pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Os 
efeitos dessa penalidade restringem-se à participação em licitações junto ao ente que imputou a 
sanção. Acórdão nº 1757/20 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.2 Convênio. SUS. Débito. Desvio de objeto. Fundo Municipal de Saúde. Bloco de 
financiamento. As despesas de natureza tipicamente administrativa de secretaria municipal de 
saúde não podem ser arcadas com recursos do Piso de Atenção Básica (PAB), pois a utilização 
desses recursos deve ser restrita às ações e aos serviços de saúde vinculados diretamente ao 
atendimento da população. Acórdão nº 7145/20 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 318, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.3 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Experiência. Tempo. 
Justificativa. Serviços contínuos. Em licitações de serviços continuados, para fins de 
qualificação técnico-operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos 
(subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso temporal em 
regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada 
em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso 
indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades 
específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou 
qualquer outra particularidade. Acórdão nº 7164/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.4 Convênio. SUS. Desvio de finalidade. Desvio de objeto. Atenção básica. Posto de saúde. 
Qualificação. Ministério da Saúde. Competência. No caso de não aplicação regular dos 
recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde transferidos aos estados, 
Distrito Federal e municípios, compete ao Ministério da Saúde adotar as seguintes alternativas: 
buscar a devolução dos recursos prevista na regulamentação do programa (art. 99, inciso I, da 
Portaria de Consolidação MS 6/2017); esgotar as medidas administrativas de trata o art. 23, § 1º, 
do Decreto 7.827/2012, com vistas a realocação de recursos do próprio ente beneficiário para o 
cumprimento do objeto acordado; instaurar tomada de contas especial, caso não obtenha êxito 
ao aplicar as alternativas anteriores. Acórdão nº 1833/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
319, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.5 Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Equipamentos. Cotação. Na elaboração de 
orçamento estimativo para equipamentos a serem fornecidos em mercado restrito, devem ser 
adotados os valores decorrentes das cotações mínimas. As médias ou medianas de cotações de 
preços devem ser empregadas apenas em condições de mercado competitivo. Acórdão nº 
1850/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.6 Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Referência. Preço global. Exceção. Preço 
unitário. O juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da 
proposta, no entanto, admite exceções quando os itens impugnados possuem custo total 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/anexo-in5-2017
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7827.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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materialmente relevante e são essenciais para a boa execução do objeto licitado, devendo a 
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta (art. 
48, inciso II e § 1º, alínea “b”, da Lei 8.666/1993). Acórdão nº 1850/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.7 É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 
especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota. Trata-se de consulta encaminhada 
por chefe do Poder Executivo, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “É lícita a 
contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal, ficando a cargo da empresa 
contratada a aquisição de combustíveis, peças para manutenção etc.?” Acerca do tema, o 
conselheiro-relator Cláudio Couto Terrão, inicialmente, esclareceu que o modelo do 
gerenciamento de frota, nos termos postos pelo consulente, sugere a adoção do sistema de 
quarteirização. Esse modelo consiste, basicamente, na contratação de uma empresa especializada, 
usualmente denominada gerenciadora, que assumirá a coordenação dos contratos de 
terceirização, em vigor ou que vierem a ser pactuados, no âmbito da Administração Pública, e 
que, em regra, se encarregará da escolha e contratação daqueles que irão fornecer e/ou prestar 
os serviços demandados à Administração, os quais integrarão sua rede credenciada. No caso em 
tela, a Administração Pública celebrará contrato com empresa privada especializada para 
gerenciar o fornecimento de combustíveis e a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
oficiais, incumbindo-se, ainda, do provimento de peças, acessórios, mão de obra e transporte por 
guincho. Acentuou que, além de prevenir o inchaço da estrutura interna da Administração 
Pública, a quarteirização visa aperfeiçoar a gestão dos contratos, agregando eficiência e 
conferindo maior agilidade à prestação dos serviços a partir da especialização de atividades, na 
linha do que propõem as sucessivas reformas por que tem passado o Estado. Ressaltou, nesse 
sentido, o Acórdão n. 2.731/2009, de relatoria do ministro Marcos Bemquerer Costa do Tribunal 
de Contas da União e a decisão proferida pela Primeira Câmara desta Corte de Contas nos autos 
da Denúncia n. 944502, de relatoria do conselheiro José Alves Viana, ambos admitindo a adoção 
da quarteirização na seara pública sem maiores digressões. Com efeito, dentro do atual contexto, 
afirmou que a contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal é uma alternativa 
perfeitamente compatível com as normas que regem a Administração Pública, alinhada às 
tendências de descentralização das atividades estatais, estando a escolha do sistema pelo qual se 
dará a prestação dos serviços na esfera da discricionariedade do gestor público, a quem caberá 
decidir, motivadamente, qual modelo é mais conveniente e oportuno para as necessidades do 
caso concreto. Ponderou, entretanto, que o fato de se tratar de decisão discricionária não 
desincumbe o administrador público da justificativa técnica da contratação, na qual deverá 
demonstrar, além de todos os requisitos habituais, os elementos que indiquem a vantajosidade 
do modelo adotado. Destacou ainda que se torna imprescindível, neste caso, que o procedimento 
licitatório seja instruído com estudos técnicos, demonstrativos de preços e planilhas comparativas 
que expressem as vantagens operacionais e o aprimoramento ocasionado pela adoção do modelo 
de gestão de frota, tais como, o ganho de qualidade de gestão, a padronização dos serviços 
prestados, a agilidade no atendimento das demandas, a pronta disponibilidade dos veículos 
oficiais em condições de trafegabilidade e a redução do uso de suprimentos de fundos. Outro 
ponto levantado pela relatoria foi a necessidade de constar também, na justificativa da 
contratação, as razões de ordem técnica e econômica que levaram o gestor público a licitar, de 
forma conjunta, os serviços de gerenciamento de abastecimento de frota e de gerenciamento da 
manutenção veicular, uma vez que a reunião em lote único de serviços com atributos distintos 
pode restringir a competitividade do certame e frustrar a obtenção da melhor proposta pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=641fc090-a756-11ea-a89b-cb9c063b9ca9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944502
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Administração, o que representa afronta ao comando do art. 23, § 1º, c/c art. 3º, § 1º, ambos, 
da Lei n. 8.666/93. Desta feita, observou que, como, na contratação pelo novo modelo, há dois 
serviços distintos sendo licitados em uma mesma ocasião (gerenciamento e 
abastecimento/manutenção veicular), a competitividade deverá incidir sobre ambos, o que repele 
a utilização do critério “menor taxa de administração” como única forma de seleção de propostas, 
pelo simples fato de que, nesse caso, somente a melhor proposta para o gerenciamento estaria 
sendo eleita, ficando sem parâmetros os demais serviços pretendidos. Sugeriu, assim, dentre os 
critérios de julgamento de proposta que permitem o alcance da competitividade frente aos outros 
serviços licitados, o “maior percentual de desconto” sobre os valores das peças e combustíveis 
ou o “menor valor de mão de obra (hora/homem)” para os serviços de manutenção. Outrossim, 
salientou a necessidade de atenção à exigência de rede credenciada, seja com relação ao volume 
de estabelecimentos demandado, seja no tocante à etapa do procedimento licitatório em que tal 
exigência é realizada, para não se incorrer em violação ao princípio da competitividade, posto que 
a demanda por uma extensa rede de estabelecimentos poderia afastar potenciais interessados no 
certame. Considerou ser de suma importância a adequada ponderação entre o que é necessário 
para atendimento da necessidade pública e a ampliação da competitividade, uma vez que 
empresas que não contassem, previamente, com uma rede credenciada de grande porte, 
disseminada em localidades diversas, poderiam deixar de participar da licitação. Advertiu, por 
derradeiro, que a apresentação da rede credenciada à empresa interessada em prestar serviços não 
pode ser exigida antes do momento da celebração do contrato, conforme entendimento 
assentado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 307/2011, de relatoria do Ministro-
Substituto Augusto Sherman. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal 
Pleno, que fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: “é possível, 
observadas as disposições da Lei n. 8.666/93, a contratação de empresa especializada para o 
gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos que compõem a frota, incluindo o provimento de peças, acessórios, mão de obra etc., 
desde que essa opção esteja devidamente justificada na fase de planejamento, demonstrando 
tecnicamente a viabilidade, a economicidade e a vantajosidade de sua adoção para o caso 
concreto.” Consulta n. 1066820, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível 
em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.8 Recurso de Agravo. Município de Maringá. Concorrência Pública nº 4/2020. Exigência 
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes. Possibilidade. Pelo desprovimento. Cinge-se a controvérsia à 
reanálise do pleito cautelar com o fim de suspender a Concorrência nº. 004/2020, do 
MUNICÍPIO DE MARINGÁ, que tem como objeto "a contratação de empresa de 
engenharia/arquitetura para a execução de obra de ampliação dos blocos B e D do Hospital Municipal de 
Maringá, de acordo com as condições e especificações contidas no Edital e em seu Anexo I". Quanto à 
comprovação de acervo técnico no caso em questão, o edital é claro ao exigi-lo para as parcelas 
de maior relevância técnica e de maior valor da obra. Nota-se, portanto, que houve observância 
integral à Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União, que entende ser possível a exigência 
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes. Considerando que a obra a ser executada é a ampliação de um hospital, mostra-se 
razoável a exigência de acervo técnico de execução de edificação de saúde, motivo pelo qual 
mantém-se o não recebimento da Representação quanto a esse ponto. Processo nº 312555/16, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-
2020/329580/area/242  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A307%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d7e4a8c0-a75f-11ea-8649-93b72a90eef9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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1.1.9 Prestação de contas de transferência voluntária. Exercícios de 2010/2013. Suposta 
triangulação nos repasses do convênio principal que originou o presente termo de adesão 
analisada em autos próprios. Adesão do ente municipal no processo de registro de preço 
– “carona”. Falhas formais. Pela regularidade das contas, com ressalvas e 
recomendações. Conforme manifestações no processo, devem ser julgadas regulares com 
ressalvas as presentes contas de transferência voluntária. Inicialmente, quanto às irregularidades 
relativas à triangulação do convênio formada pelo órgão repassador dos recursos, Secretaria 
do Estado da Saúde, Paranacidade e vários municípios do território paranaense, como bem 
anotado pela Unidade Técnica, a metodologia adotada pelo Estado no repasse dos recursos 
estaduais aos municípios para a implantação do programa está sendo tratada no processo nº 
244620/11, referente ao Termo de Convênio nº 05/2010. Assim, os aspectos relativos à 
legalidade e legitimidade do mecanismo de transferência, denominado "triangulação", bem como 
eventuais prejuízos causados, serão exclusivamente tratados no referido processo, que originou 
os repasses posteriores aos municípios que aderiram ao programa, razão pela qual acompanho a 
Unidade Técnica e deixo de analisar nos presentes autos as referidas peculiaridades que 
antecederam a assinatura do presente Termo de Adesão, limitando-se a presente análise aos 
recursos repassados ao Município de Nova Cantu. Em relação a questão da adesão do ente 
municipal no processo de registro de preço realizado pelo Estado do Paraná, acompanho os 
pareceres uniformes pela ressalva do item, considerando que se trata de procedimento realizado 
no ano de 2010, bem como, "o Acórdão nº. 986/115, que deu base ao presente apontamento, foi publicado 
apenas em junho de 2011, ou seja, após a celebração da transferência e da utilização do sistema do "carona" pelos 
municípios que aderiram ao convênio nº. 03/2010, acompanho os pareceres uniformes pela ressalva do item", tal 
como apontado na Instrução nº 6666/14 da Unidade Técnica (peça nº 85, fl. 05). Processo nº 
452265/11, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.1.10 Representação da Lei nº 8.666/93. Irregularidades no edital. Exigência restritiva. Rede 
credenciada para serviços de cartão vale alimentação. Prazo exíguo. Suspensão do 
certame. Despacho nº 796/20- GCILB. Em juízo de cognição sumária, típico desta fase 
processual, observo que a exigência prevista no subitem 16 do edital parece conter restrição 
desarrazoada, capaz de restringir a competitividade do certame. Parece que a Administração 
Pública possui a faculdade de exigir a apresentação de rede credenciada de estabelecimentos 
comerciais, como forma de resguardar uma boa contratação para municipalidade. Contudo, 
entende-se que a apresentação de empresas credenciadas pelo licitante não deve ocorrer no 
momento da apresentação das propostas, e sim no momento da contratação, após prazo razoável. 
No presente caso, o prazo de 3 (três) dias para credenciar 88 (oitenta e oito) estabelecimentos em 
4 (quatro) diferentes municípios parece realmente exíguo, além de desarrazoado e capaz de 
frustrar a competitividade do certame. Feitas estas colocações, entendo prudente o recebimento 
da Representação, a fim de perquirir se há irregularidade/ilegalidade no conteúdo da cláusula 
"16". Compulsando os autos verifica-se o preenchimento dos requisitos autorizadores da 
concessão da medida cautelar pleiteada. Processo nº 370091/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 80, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1 

1.1.11 Representação. Contratos de locação de terrenos para exploração de cascalho e de pedras 
destinados à manutenção de estradas e outras vias públicas. Inexistência de cálculos que 
permitam aferir as vantagens desses contratos em comparação com contratos comuns de 
fornecimento. Procedência parcial da representação, com emissão de determinação. 
Verifica-se que os representados, em contraditório, não apresentaram argumentos suficientes 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
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para justificar a existência dessa forma de contrato, e sua eventual vantajosidade, nos quais o 
Município efetua pagamentos contínuos aos proprietários dos terrenos onde se localizam as 
cascalheiras e pedreiras, para que possam extrair o cascalho quando se fizer necessário. Consoante 
bem sustentou a unidade técnica, a "licitude desses contratos é questionável, pois o Município 
paga continuamente pelas cascalheiras e pedreiras, por meio de contrato de locação dos terrenos 
para se utilizar do produto somente quando necessário, quando o mais razoável seria um contrato 
comum de fornecimento de cascalho e pedra", no qual estaria estipulada a quantidade de cascalho 
utilizada, o valor da tonelada, dentre outras informações relevantes. Caberia ao Município 
elaborar planilha comparativa entre a atual forma de contratação adotada e o contrato de 
fornecimento comum, atestando a vantajosidade daquele, o que não foi feito. Pela emissão de 
determinação ao Município para que somente renove os contratos de fornecimento de cascalho 
e de pedra, nos moldes dos que hoje existem, após providenciar a elaboração da planilha de custos 
que aponte tecnicamente que a solução atualmente adotada é mais vantajosa ao Município do 
que celebração de contrato comum de fornecimento de cascalho e pedra. Processo nº 217510/19, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.1.12 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. Repasse 
de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. Necessidade 
de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade do ordenador da 
despesa. Entende-se que a presente consulta deve ser respondida nos seguintes termos: "na 
hipótese em que uma sociedade de economia mista repassa recursos para uma autarquia, a 
execução das despesas do convênio firmado deverá respeitar o regramento orçamentário e 
jurídico da autarquia, pessoa jurídica de direito público. Conclui-se, ainda, pela irregularidade de 
despesas pagas sem empenho prévio, nos termos do artigo 60 da Lei 4.320/64. A 
responsabilidade pelo procedimento contrário às leis de regência é do ordenador de despesa, a 
quem compete autorizar liquidação desde que preenchidos os requisitos do art. 62 da Lei 
4.320/64[...]. Por fim, ainda que a temática concernente ao dever de prestação de contas não 
integre os quesitos submetidos ao exame deste Tribunal, mostra-se valioso reproduzir o alerta 
lançado pelo Parquet de Contas no sentido de que, independentemente da sua natureza jurídica 
(se de direito público ou privado), "todo órgão ou entidade que receber recursos públicos por 
meio de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, estará sujeito a prestar contas da 
sua boa e regular aplicação [...]". Processo nº 332920/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 80, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1  

1.1.13 Consulta. Dispensa de licitação em razão do valor. Limite aplicável aos consórcios. 
Intepretação restritiva. Impossibilidade de aplicação conjugada dos artigos 24, § 1º e 23, 
§ 8º da Lei nº 8.666/93 para fixação da base de cálculo. A presente consulta deve ser 
respondida no sentido de que o limite imposto aos consórcios para fins de dispensa de licitação 
em razão do valor é aquele obtido a partir da aplicação do percentual de 20%, previsto no §1° do 
artigo 24 da Lei de Licitações, sobre as bases de cálculo indicadas nos incisos I e II, ou seja, sobre 
os valores estabelecidos no artigo 23, incisos I e II, ambos em suas alíneas "a" (valores esses que 
foram atualizados por ocasião do Decreto n.° 9.412/18), não sendo possível a aplicação do §8° 
do mesmo artigo 23 para fins de majorar tais bases de cálculo, dada a ausência de previsão legal. 
Processo nº 153864/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 
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1.1.14 Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a 
exigência de experiência anterior mínima de três anos (sub-itens 10.6, b e 10.6.1 do anexo 
VII – A da IN- Seges/MP DG 5/2017), lapso temporal em regra superior ao prazo inicial 
do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e 
na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável 
para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas 
do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer 
outra particularidade. Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou 
possível irregularidade no Pregão Eletrônico 55/2019, realizado pela Fundação Universidade do 
Amazonas (FUA) com vistas à contratação de empresa especializada em “serviços de higienização 
e limpeza hospitalar, com a mão de obra exclusiva para atender às necessidades do Hospital 
Universitário Getúlio Vargas (HUGV)”. De acordo com a representante, a irregularidade 
consistia na exigência, contida no edital, de “período não inferior a 3 (três) anos de experiência 
na execução do objeto licitado, como requisito de qualificação técnica, sem o correspondente 
estudo prévio justificativo”. A unidade técnica destacou que a reiterada exigência da comprovação 
de experiência anterior por prazo não inferior a três anos, ainda que para contratos com lapso 
inicial inferior, teria levado o TCU a prolatar o Acórdão 2870/2018-Plenário, deixando assente 
que essa exigência deveria estar devidamente fundamentada a partir de estudos prévios à licitação 
e da experiência pretérita da instituição contratante, que indicassem ser esse lapso indispensável 
para assegurar a prestação dos serviços em conformidade com as necessidades específicas da 
instituição, por força da essencialidade, dos quantitativos, do risco e da complexidade. A unidade 
instrutiva aduziu ainda que, a despeito do elevado número de participantes no certame (quarenta 
e dois), tendendo a indicar a ausência de restrição à competitividade, duas licitantes teriam sido 
inabilitadas pelo não cumprimento da aludida exigência, e que a proposta de preço de uma delas 
teria sido 14,29% inferior à proposta da licitante vencedora, ao passo que o preço ofertado pela 
outra (empresa representante) fora 1,62% inferior ao da contratada. Apesar disso, propôs não 
fosse determinada a anulação do certame, ou, até mesmo, a eventual proibição de prorrogação 
do contrato, bastando a ciência da irregularidade verificada, em face das seguintes circunstâncias: 
“(i) o objeto licitado compreenderia a prestação de serviço essencial ao funcionamento das 
atividades da instituição; (ii) o resultado do certame, sem a referida exigência, tenderia a também 
ter resultado na inabilitação daquelas duas empresas; (iii) a aludida exigência para a qualificação 
técnico-operacional em prol da contratação do serviço continuado estaria indicada no Anexo VII 
– A (item 10.6, “b”) da IN nº 5, de 2017, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão; e (iv) a jurisprudência do TCU teria sido recentemente firmada, a partir de 2018”. Em 
seu voto, o relator concordou com a proposta de ciência à universidade, mas divergiu quanto à 
possibilidade de prorrogação do contrato. O relator entendeu que o Tribunal deveria, 
adicionalmente, determinar a não prorrogação do contrato, diante da evidente ausência de 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, ressaltando que “o TCU não 
necessitaria de promover a prévia oitiva da eventual contratada, até porque a correspondente 
empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato 
público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação 
contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública”, sem prejuízo, 
todavia, “de permitir essa superveniente prorrogação contratual a partir da correspondente 
aceitação pela referida empresa em prol da redução dos preços e da efetiva redução, assim, desse 
inadequado excedente de 14,29%, atendendo, por conseguinte, aos princípios da economicidade 
e da busca da proposta mais vantajosa para a administração pública”. Assim sendo, nos termos 
da proposta do relator, o colegiado decidiu expedir determinação à FUA no sentido de a entidade 
abster-se de “promover a prorrogação do subsequente contrato público derivado do aludido 
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Pregão Eletrônico nº 55/2019”, firmado com a vencedora do mencionado certame, “diante da 
evidente ausência de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, já que, 
sob o valor de R$ 5.326.000,00, a proposta” de uma das empresas inabilitadas “seria 14,29% 
inferior à proposta da licitante vencedora, sob o valor aí de R$ 6.087.180,26”, sem prejuízo, 
todavia, “de permitir essa superveniente prorrogação contratual a partir da correspondente 
aceitação pela vencedora em prol da redução dos preços e da efetiva redução, assim, desse 
inadequado excedente de 14,29%”. Além disso, o colegiado decidiu dar ciência à FUA para que, 
em futuros certames, abstenha-se “de exigir a comprovação de experiência pelos licitantes na 
execução do objeto licitado pelo prazo não inferior a 3 (três) anos, quando o prazo inicial do 
contrato a ser firmado for de 12 (doze) meses, sem a devida apresentação, para tanto, de 
percuciente justificativa técnica fundamentada a partir de estudos prévios à licitação e da 
experiência pretérita da instituição contratante, devendo indicar ser esse lapso indispensável para 
assegurar a prestação dos serviços em conformidade com as necessidades específicas da 
instituição, por força da essencialidade, dos quantitativos, do risco e da complexidade, além das 
demais particularidades, ante a necessária observância dos princípios administrativos da 
razoabilidade, da competitividade no certame e da seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, além da observância à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 
2.870/2018 e 2.785/2019, do Plenário, e do Acórdão 14.951/2018, da 1ª Câmara”. Acórdão 
7164/2020 Segunda Câmara, Informativo de Licitação e Contratos do TCU nº 395, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.15 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Vantajosidade. Deveres estabelecidos na 
Lei 8.666/93. A contratação por adesão à Ata de Registro de Preços (carona) somente será 
admitida se demonstrada a vantajosidade para a Administração Pública (art. 3º, caput, Lei 
8.666/1993). A justificativa dessa vantajosidade somente será devidamente fundamentada se 
houver demonstração da compatibilidade qualitativa e quantitativa entre a contratação pelo 
“órgão gerenciador” e a necessidade real do “órgão não participante”. 2.  A “carona” não pode 
servir de pretexto para que a Administração Pública se descuide dos demais deveres estabelecidos 
pela Lei 8.666/1993, dentre eles a obrigação de definir corretamente o objeto a ser contratado 
por meio da realização de estudos técnicos preliminares e da consequente elaboração do projeto 
básico, pressupostos inafastáveis no caso de contratação de obras ou serviços, conforme o artigo 
6º, inciso IX, c/c artigo 7º, § 2º, inciso I, da Lei de Licitações. Acórdão nº149/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.1.16 Licitação. Habilitação. Qualificação técnica. Rede credenciada. Oficinas e prestadores 
de serviços de lavagem. O momento adequado para a exigência licitatória de comprovação de 
rede credenciada de oficinas mecânicas e de prestadores de serviços de lavagem automotiva não 
é o da fase de habilitação, mas, sim, o da fase de contratação da licitante vencedora, sob pena de 
ferir o princípio da competitividade, uma vez que pode acarretar ônus desnecessário aos licitantes. 
Deve-se conceder à vencedora da licitação prazo razoável para tal comprovação. Processo nº 
14.595-5/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.1.17 Licitação. Preço de Referência. Tabela do fabricante. Outros parâmetros. Sobrepreço. 
Subpreço. A utilização da tabela referencial do fabricante, como único parâmetro para aferição 
do preço máximo para contratação de serviços licitados, atenta contra o princípio da 
economicidade, sendo necessária a utilização por parte de Administração Pública de outros 
parâmetros de controle e procedimentos de verificação de preços praticáveis no mercado, 
visando a proporcionar maior segurança e economia.  2. O uso de tabela do fabricante como 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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único parâmetro de preços apresenta riscos, uma vez que os valores orçados podem ser muito 
superiores ao efetivamente contratado, e, além disso, há o risco de ocorrer o chamado “jogo de 
planilhas”, que consiste na apresentação de uma proposta com alguns itens com preços abaixo 
do mercado (subpreço) e outros com valores acima dos praticados no mercado (sobrepreço), mas 
que, de forma global, apresenta valores menores, não espelhando a realidade e podendo ocasionar 
dano ao erário caso se utilize quantidade maior dos itens com sobrepreço ou quantias menores 
dos itens com subpreço. 

1.1.18 Revisão automática de valores na Ata de Registro de Preços pelo referencial contido na 
tabela de abrangência nacional do petróleo ANP – Impossibilidade – Exceção para 
produtos asfálticos derivados do petróleo – Possibilidade condicionada a pressupostos. 
Foi formulada a seguinte Consulta a este Tribunal: (1) é possível adequar os valores registrados 
nas Atas de Registro de Preços a cada três meses durante a sua vigência, mediante provocação 
do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela ANP para os produtos 
derivados do petróleo, veiculados trimestralmente? (2) havendo possibilidade, qual é o 
instrumento adequado para promover essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser 
realizada? Em preliminar, o Relator conheceu da Consulta, ainda que carente do parecer da 
assessoria técnica ou jurídica do Consulente, entendendo que a inobservância do requisito formal 
não seria óbice para a extinção processual sem resolução do mérito, sob pena de lesar o princípio 
da primazia do mérito, nos termos do § 6º do artigo 282 e § 2º do artigo 488 do NCPC. No que 
se refere ao item (1), o Relator afirmou ser impossível a revisão automática pela simples variação 
dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, já que a legislação de regência (alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/13) permite a revisão de preço nos 
casos de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando a alea econômica extraordinária e extracontratual. Esclareceu que não 
é possível fixar periodicidade exata para tal alteração. Assim, quando a precificação for superior 
às práticas mercadológicas, por mero motivo superveniente, o órgão gerenciador deverá negociar 
a redução dos preços aos valores praticados no mercado ou o ente municipal deverá negociar 
com os demais participantes da licitação originária, observada a ordem classificatória. Contudo, 
prevê-se uma exceção para os produtos asfálticos derivados do petróleo, aos quais se admite a 
revisão da precificação acima do valor mercadológico por sua categorização como produto 
regulado pelo mercado, desde que se atendido, cumulativamente, todos esses pressupostos: (a) 
ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, 
posteriores à assinatura da ata de registo de preços; (b) elevação dos encargos ao particular; (c) 
vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos encargos da empresa; (d) 
inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de registro de preços, que assuma 
o preço originalmente registrado. Em resposta ao questionamento (2), declarou que o 
instrumento adequado para formalizar a alteração dos preços unitários registrados em Ata de 
Registro de Preços é o aditamento, devendo ser seguido o rito processual para a sua celebração, 
estabelecido no art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93. Ao final, encampou os posicionamentos das 
Secretarias Especializadas e do Ministério Público de Contas em suas razões de decidir e ressaltou 
que em todos os casos citados é necessário o acompanhamento do órgão de controle, sendo 
obrigatórias as renegociações dos preços registrados decorrentes das expressivas alterações do 
mercado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00009/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 
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1.1.19 Referendada Medida Cautelar que constatou irregularidades em edital de contratação de 
empresa para gerenciamento eletrônico da frota municipal. Foi referendada a Medida 
Cautelar nº 008/20, que determinou a imediata suspensão do Pregão Presencial nº 096/20, do 
município de Jataí, e de todos os eventuais atos a ela relacionados, cujo objeto é a prestação de 
serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço 
de guincho, fornecimento de óleo lubrificante, pneus, peças e demais insumos necessários à 
manutenção dos veículos pertencentes à frota da Superintendência Municipal de Trânsito. O 
Voto do Relator foi aprovado por unanimidade, mantendo-se a suspensão do certame e 
concedendo prazo aos responsáveis para que se manifestassem sobre as irregularidades 
identificadas: (a) exigência de preposto presencial da contratada durante o período de vigência do 
contrato; (b) exigência de especialista em gestão de manutenção de frotas, cedido pela contratada, 
pelo tempo que for necessário ao atendimento das demandas relativas ao contrato; e (c) exigência 
de serviço de vistoria a ser desempenhada pelos estabelecimentos credenciados. Em relação às 
irregularidades (a) e (b), explicou que nos contratos de gerenciamento eletrônico de frota de 
veículos, a empresa contratada não executa diretamente o conserto e/ou a manutenção dos 
veículos, mas apenas os direciona, via sistema informatizado, para uma das várias oficinas 
credenciadas. Considerou que o termo de referência veiculado pelo município não sinaliza a 
necessidade de monitoramento presencial, o que se mostra, por si, incompatível com a natureza 
do serviço que se pretende contratar, que é prestado remotamente pelas empresas do ramo, sem 
demanda por assistência técnica presencial. Entendeu que a exigência de preposto e especialista 
em gestão de manutenção de frotas, para que atuem de modo presencial, podem gerar mais custos 
para a contratada, o que importará na elevação dos valores das propostas das licitantes, sem que 
haja algum acréscimo ou melhoria na qualidade da prestação dos serviços. Por fim, concluiu que 
a exigência de representantes in loco restringe o caráter competitivo da licitação, pois acaba por 
direcionar o procedimento a empresas cuja sede esteja localizada no município ou em um raio 
muito próximo, tanto por motivos de custo, quanto de logística de pessoal. Em relação ao item 
(c), constatou que são indevidas as exigências veiculadas em edital, que vinculam a atuação da 
empresa contatada e a realização do objeto ao desempenho do serviço de terceiro 
(estabelecimentos credenciados que prestarão, efetivamente, a manutenção dos veículos). 
Ressaltou que esta previsão foge da prestação do serviço a ser contratado e não deve, a princípio, 
fazer parte do instrumento editalício. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 
03242/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.1.20 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Empresa subsidiária integral. Controle 
acionário. Transferência. Empresa controlada. A transferência do controle de subsidiárias e 
controladas de empresa estatal não exige a anuência do Poder Legislativo e pode ser 
operacionalizada sem licitação, desde que garantida a competitividade entre os potenciais 
interessados e observados os princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição 
Federal). Acórdão nº 1952/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

1.1.21 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa. Especificações 
com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente 
fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender as 
necessidades do órgão ou da entidade contratante. Acórdão nº 1973/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.22 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo. É indevida a 
aceitação pelo pregoeiro, na fase de negociação posterior à disputa de lances, de majoração de 
preço unitário de item definido na etapa de lances, quer para os itens adjudicados 
individualmente, quer para os adjudicados em grupos. Acórdão nº 8060/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.23 Contrato. Retenção de Pagamentos. Decisão Cautelar. Possibilidade com Objetivo de 
Impedir Grave Lesão ao Erário. Segundo entendimento sedimentado nesta Corte, no mesmo 
sentido da jurisprudência consolidada pelo TCU e, recentemente, pelo STF, é possível a 
suspensão contratual de maneira cautelar e determinação de retenção de pagamentos, com o 
intuito de impedir a ocorrência de grave lesão ao erário. Processo nº 806.610-0/15, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 4, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-
de-jurisprudencia 

1.1.24 Parcelamento do Objeto. Ausência de Estudos Prévios. Falha Grave. Erro Grosseiro. A 
verificação prévia acerca do parcelamento do objeto deve fazer parte dos estudos que antecedem 
qualquer procedimento licitatório e o responsável, ao não observar tal premissa básica, comete 
falha grave, caracterizando erro grosseiro, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (LINDB), que assim dispõe: “O agente público responderá pessoalmente 
por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Processos nº 100.155-
5/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.25 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Comprovação de Parte das Despesas 
Realizadas. Necessidade de documentação hábil. Convenente que excuta diretamente o 
objeto. Necessidade de possuir habilitação jurídica junto aos órgãos competentes. 
Registro no Estatuto Social em ramo de atividade compatível. Irregular com devolução.  
O gestor deve demonstrar, por meio de documentação idônea, de forma efetiva e inequívoca, os 
gastos efetuados e o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos recebidos. 2. 
É necessário que os convenentes, quando optarem pela execução direta, possuam a devida 
habilitação jurídica junto aos órgãos competentes e o respectivo registro no Estatuto Social em 
ramo de atividade compatível com o objeto que será contratado e/ou conveniado. Se, porém, a 
execução do objeto contratual escapar à dimensão do objeto social da cooperativa ou caracterizar 
atividade especulativa, haverá atuação irregular da cooperativa; 3. Mera declaração apresentada 
por suposto fornecedor não pode ser considera como elemento hábil a substituir documentos 
originais fiscais ou equivalentes, por inteligência do art. 30 da IN 01/97. Acórdão nº 60.144/20, 
Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.26 Prestação de Contas. Convênio. Transporte escolar. Laudo conclusivo genérico. 
Licitação. Ausência de nexo causal. Irregularidade com devolução parcial dos recursos. 
O laudo conclusivo elaborado de forma genérica era aceito por este Tribunal de Contas face à 
ausência de dispositivo legal que o refutasse; 2. Os documentos de despesas devem conter 
elementos que vinculem os bens e serviços neles registrados com o objeto do convênio, sob pena 
de haver a quebra do nexo de causalidade entre os recursos recebidos por força do convênio e as 
despesas realizadas para a execução do objeto do ajuste; 3. Sendo possível estabelecer, ainda que 
indiretamente, o nexo de causalidade entre os itens adquiridos e o objeto do convênio, é incabível 
a imposição de débito nesse caso; 4. Este Tribunal de Contas tem adotado o entendimento de 
que o prazo prescricional para que se apliquem aos responsáveis as sanções previstas em lei deve 
ser de 05 (cinco) anos, conforme decisões exaradas nos Acórdãos n° 54.681/2015, 57.488/2018 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
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e 59.784/2019. Acórdão 60.220/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.27 Tomada de Contas. Convênio. Contrato de patrocínio. Execução financeira. Prestação 
de contas. Intempestividade. Multa. Nota fiscal. Cópia. Regularidade com ressalvas. 1. 
O instrumento tem natureza de contrato de patrocínio, quando uma instituição repassa recursos 
para a realização de determinada iniciativa, exigindo como contrapartida a exposição e divulgação 
de sua marca. 2. Independentemente da designação dada, deve-se atentar às especificidades do 
caso concreto, a fim de aferir a necessidade da comprovação da execução financeira, além da 
física, nos contratos de patrocínio. 3. É imprescindível a análise da execução financeira do ajuste 
quando foi pactuado entre os partícipes a aplicação dos recursos em um fim específico. 4. A 
prestação de contas fora do prazo regimental enseja a aplicação de multa-coerção ao responsável, 
nos termos do art. 83, inciso VIII, da LOTCE/PA. 5. A apresentação de nota fiscal em cópia 
pode, excepcionalmente, ser admitida como documento comprobatório de despesa se guardar 
pertinência com o instrumento em análise e permitir constar o nexo de causalidade entre os 
recursos repassados e o dispêndio realizado em conjunto com os demais elementos contidos no 
feito. 6. As contas devem ser julgadas regulares com ressalvas quando verificadas falhas de 
natureza formal de que não resulte dano ao erário. Acórdão nº 60.227, Informativo de 
Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.28 Prestação de contas. Convênio. Evidenciação de impropriedade ou falta de natureza 
formal. Ausência de danos ao erário. Contas regulares com ressalva. Prescrição da 
pretensão punitiva. 1. Devem ser julgadas regulares com ressalva as contas quando 
evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, de que não resulte dano 
ao Erário. 2. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva afasta a aplicação de multa 
regimental ao responsável pela remessa intempestiva das contas a este tribunal. Acórdão 
60.235/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.29 Representação. Possíveis irregularidades em pregão eletrônico. Revogação do certame. 
Perda do objeto. Arquivamento. Falhas identificadas. Ciência ao órgão representado.  A 
revogação do procedimento licitatório questionado pode acarretar a perda do objeto da 
representação, o que implica o seu arquivamento, sem prejuízo da cientificação do órgão 
representado quanto às falhas identificadas, a fim de prevenir tais ocorrências em licitações 
futuras. Acórdão nº 60.246/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.30 Intempestividade na prestação de contas. Multa. Execução parcial do convênio. Saldo a 
recolher em aberto. Danos ao erário. Contas irregulares. Devolução. Multa pelo dano. 
Razoabilidade entre as retiradas na conta e os pagamentos efetuados. Execução parcial 
do objeto do convênio. Devolução apenas da parcela não executada. Indícios de fraude 
à licitação. Necessidade de encaminhamento ao MPE para apuração de ilícitos cíveis e 
penais. 1. Estando as contas prestadas intempestivamente, recai sobre o responsável a aplicação 
de multa, conforme disposto no art. 83, VIII da Lei Orgânica desta Corte de Contas (LC n. 
81/2012); 2. Sendo clara a incidência de dano ao erário estadual, imputa-se ao responsável o 
julgamento das contas pela irregularidade, nos termos do art. 56, III, “d” da Lei Orgânica (LC nº 
81/2012), devendo a quantia ser devolvida aos cofres públicos, sem prejuízo da aplicação da 
correspondente multa pelo dano, prevista no art. 82 do mesmo diploma legal. 3. Havendo 
razoável compatibilidade entre os valores transferidos pelo erário estadual e a sua aplicação, 
estando as datas e valores dos documentos cronologicamente coerentes, e estando presentes no 
processo evidências suficientes que comprovem a execução do objeto, considera-se suficiente a 
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documentação apresentada. Nesse sentido, já existe precedente nesta Corte, no Acórdão n. 
57.376 de 20 de março de 2018. Logo, Tribunal de Contas do Estado do Pará compreende-se 
que deve ser devolvida apenas a parcela comprovadamente não executada. 4. Diante de indícios 
de fraude licitatória, se faz necessária a apuração de ilícitos cíveis e penais, em especial a 
ocorrência de infração à Lei nº 8.666/1993, no que diz respeito ao seu art. 90, razão pela qual 
devem ser encaminhadas cópias desta decisão ao Ministério Público do Estado. Acórdão nº 
60.263/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.31 Tomada de Contas. Convênio. Danos ao erário. Contas irregulares. Glosa de valores. 
Responsabilidade solidária. Instauração. Aplicação de multa. Improbidade 
administrativa. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado. O dano ao 
erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico acarreta obrigação do responsável 
de, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, perante o Tribunal, que recolheu aos cofres públicos 
estaduais a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado, atualizado 
monetariamente e acrescido de juros de mora. 2. Na hipótese em que os responsáveis forem 
omissos no dever de prestar contas, é imperativo o julgamento pela irregularidade e a condenação, 
de forma solidária, da pessoa jurídica de direito privado e do seu administrador, ao ressarcimento 
da integralidade dos valores transferidos, haja vista a presunção legal de débito pelo dano ao 
erário decorrente dessa omissão. 3. Quando o responsável for julgado em débito, o Tribunal 
poderá aplicar multa de até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao erário estadual. 
4. A ausência de prestação de contas é considerada ato de improbidade administrativa conforme 
dispõe o art. 11 da Lei nº 8.429/92, devendo os autos serem encaminhados ao Ministério Público 
do Estado para as providências cabíveis. Acórdão nº 60.268/20, Informativo de Jurisprudência 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

1.1.32 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Ato de gestão ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico. Dano ao erário. Contas irregulares. Glosa de valores. 
Aplicação de multas. Contas julgadas irregulares. Inabilitação para o exercício do cargo 
em comissão ou função de confiança na administração estadual. Improbidade 
administrativa. Encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado. 
1. Omissão no dever de prestar contas impede a aferição objetiva e técnica quanto à correta 
aplicação dos recursos transferidos para a execução do convênio, acarretando o julgamento pela 
irregularidade com a imputação de débito ao responsável e aplicação das multas regimentais; 2. 
O dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico acarreta a 
obrigação do responsável de, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, perante o Tribunal, que 
recolheu aos cofres públicos estaduais a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido 
imputado, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 3. Quando o responsável for 
julgado em débito, o Tribunal poderá aplicar multa de até cem por cento do valor atualizado do 
dano causado ao erário estadual; 4. O não encaminhamento das contas no prazo legal acarreta 
aplicação de multa regimental; 5. Julgadas irregulares as contas, o Tribunal poderá aplicar ao 
responsável a penalidade de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de 
confiança na Administração Estadual, por prazo não superior a cinco Tribunal de Contas do 
Estado do Pará anos; 6. A ausência de prestação de contas é considerada ato de improbidade 
administrativa conforme disposição do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, devendo os autos serem 
encaminhados ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. Acórdão nº 
60.273/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 
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1.1.33 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Danos ao erário. 
Prescrição intercorrente. Irregularidade. Débito. 1. A ausência de prestação de contas, 
conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da 
quantia repassada 2. Incide a prescrição intercorrente no processo paralisado por mais de três 
anos no âmbito deste Tribunal, consoante estabelecido no § 1º, art. 1º, da Lei n. 9.873/99. 3. 
Contas irregulares, com imposição de débito. Acórdão nº 60.275/20, Informativo de 
Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.34 Representação. Pregão eletrônico. Diligência. Inclusão de documento novo. Ilegalidade. 
Edital. Especificações técnicas. Proposta vencedora. Inobservância. Violação à ordem 
jurídica. Item com tecnologia obsoleta. Planejamento insuficiente. Manutenção dos 
efeitos dos atos impugnados. Peculiaridades do caso concreto. Lei de introdução às 
normas de direito brasileiro. Consequências práticas da decisão. Ponderação. 
Procedência parcial. É recomendável a realização de diligência para saneamento de eventuais 
falhas detectadas no curso dos processos licitatórios, contudo, o condutor do certame não deve 
admitir a inclusão de documentação extemporânea pelos licitantes por ocasião desse incidente 
processual, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objeto (arts. 3º e 43, § 3º da Lei n. 8.666/1993). 2. É ilegal a 
classificação de proposta em desacordo com as especificações técnicas constantes no edital de 
licitação, pois tal conduta representa grave violação ao regime normativo das licitações públicas, 
sobretudo os princípios da igualdade, da vinculação o instrumento convocatório e do julgamento 
objeto (arts. 3º, 43 a 45 da Lei n. 8.666/1993). 3. O planejamento das contratações públicas 
(estudos técnicos preliminares) é medida necessária à boa gestão dos recursos públicos, 
porquanto viabiliza a administração dos riscos e, por consequência, incrementa a probabilidade 
de alcance dos resultados esperados. 4. Em atenção ao primado da realidade, é imprescindível 
que o julgador, na seara controladora, examine as consequências práticas das suas decisões, 
entretanto, sem descurar das normas integrantes do regime jurídico administrativo (arts. 21 e 22 
do Decreto-Lei n. 4.657/1942). 5. Representação conhecida e julgada parcialmente procedente, 
com recomendações. Acórdão nº 60.275/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.35 Representação com pedido liminar. Inexistência de ilegalidade no curso do 
procedimento licitatório. Conhecimento e improvimento. 1. Não ofende os princípios da 
isonomia e da ampla competitividade cláusula editalícia que exija a inscrição da sociedade de 
advogados ou de seu corpo de advogados na OAB Seccional do Estado do Pará quando da 
contratação da licitante que se sagre vitoriosa. Trata-se, pois, de condição de contratação que não 
se confunde com as condições de habilitação constantes do item 20 do instrumento 
convocatório. Ilegalidade afastada. 2. Também não configura restrição da competitividade do 
certame a previsão, na licitação do tipo “modo de disputa fechado melhor técnica e preço”, de 
critérios de pontuação que busquem graduar, dentre os licitantes habilitados, aquele que apresente 
maior aptidão técnica, em função de sua expertise, para a realização do objeto. 3. A atribuição de 
pontos a título de pós-graduação, mestrado e doutorado, por não configurarem exigências de 
cunho desclassificatório, não implicam em restrição à competitividade da licitação. 4. 
Representação conhecida e improvida. Acórdão nº 60.413/20, Informativo de Jurisprudência 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 
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1.1.36 Representação. Contrato administrativo. Medida cautelar inaudita altera pars. Suspensão 
do pagamento. Preenchimento dos requisitos. Fumus boni iuris. Periculum in mora. 
Deferimento. Alerta. Multa. 1 – Evidencia a presença do fumus boni iuris a existência de sérios 
indicativos da necessidade de revisão do contrato administrativo relativo à aquisição de bombas 
de infusão peristáltica, a fim de excluir do pagamento do valor total a parcela inerente ao frete e 
à descarga, os quais estavam nele incluído, tendo em vista que não foram custeados pela empresa 
contratada; 2 – Havendo prévia e expressa previsão contratual de multa, mostra-se crível que o 
atraso na entrega dos bens por parte da contratada enseja a aplicação de sanção, a qual poderia 
ser, inclusive, abatida do valor a ser pago. 3 – Resta constatado o periculum in mora a partir da 
verificação de que o avançado estágio em que se encontra o contrato administrativo indica que o 
respectivo pagamento está na iminência de ocorrer. E, ainda, da possibilidade de que possíveis 
quantias a serem ressarcidas ao Estado do Pará jamais retornem aos cofres públicos, diante do 
estado de insolvência e de eventual pedido de recuperação judicial, conforme alegado em juízo 
pela própria empresa contratada. 4 – Medida cautelar inaudita altera pars concedida, para 
determinar à contratante, com fulcro no art. 89, III, da LOTCE/PA, que suspenda 
imediatamente todo e qualquer pagamento à empresa contratada, até que sobrevenha a revogação 
da presente medida, ou que sejam apuradas e compensadas eventuais quantias devidas pela 
empresa ao Estado do Pará, e para alertar a contratante que o descumprimento desta decisão 
pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 83, inciso VIII, da LOTCE/PA c/c art. 
243, inciso III, b, do RITCE/PA. Acórdão nº 60.413/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA 
nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

1.1.37 É irregular a exigência de quitação anual em conselho profissional a ser comprovada na 
fase de habilitação, por não encontrar amparo legal e afrontar o disposto do artigo 30 da 
Lei nº 8.666. Tratam os autos de Denúncia em face de edital de tomada de preços para a 
contratação de instituição especializada para o planejamento, operacionalização e execução de 
Concurso Público, para provimento de vagas do quadro de servidores de Prefeitura Municipal. 
O relator, conselheiro Gilberto Diniz, passou à análise individualizada das irregularidades 
apontadas pela denunciante: a) Exigência de registro de regularidade no Conselho Regional de 
Administração – CRA. Aduziu a denunciante que o edital exigiu como requisito de habilitação 
das licitantes, de forma ilegal, a apresentação de certidão de regularidade no CRA e, também, de 
atestado técnico-operacional registrado no referido conselho. Transcreveu trecho da ementa do 
acórdão proferido por este Tribunal na Denúncia n. 980473 para corroborar suas alegações. O 
conselheiro- relator afirmou que, para fins de habilitação técnica, é permitida a exigência de 
“registro ou inscrição na entidade profissional competente”, já que expressamente previsto no 
art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993. Por outro lado, conforme entendimento deste Tribunal, 
asseverou que a exigência de quitação anual perante o respectivo conselho profissional a ser 
comprovada na fase de habilitação consubstanciaria irregularidade, por não encontrar amparo 
legal e afrontar o disposto no § 5º do mesmo art. 30, o qual veda a exigência de quaisquer 
comprovações não previstas na lei de regência que impliquem restrição à competitividade do 
certame. Pontuou, contudo, que, em determinados casos, não haverá irregularidade na exigência 
de uma “certidão de registro e quitação”, pelo simples fato de algumas entidades de classe 
emitirem documento que é, a um só tempo, comprovante de registro e comprovante de quitação 
das obrigações com o conselho. No que diz respeito à exigência de que os atestados de capacidade 
técnica das licitantes fossem “devidamente registrados na entidade profissional competente”, 
entendeu, em consonância com os fundamentos lançados nos autos da Representação n. 959003, 
de sua própria relatoria, que a exigência de registro de atestado técnico-operacional em entidade 
de fiscalização profissional não tem respaldo na lei e, portanto, é irregular. Não obstante as 
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impropriedades evidenciadas, entendeu descabida a aplicação de multa ao responsável, uma vez 
que não chegaram a restringir ou embaraçar a participação no certame, o qual foi suspenso antes 
mesmo da data prevista para abertura das propostas. Determinou que, caso pretendessem 
prosseguir com a contratação do objeto licitado, os gestores deveriam providenciar a retificação 
do edital para exigir apenas o registro ou inscrição das licitantes na entidade profissional 
competente, tendo em vista o disposto no I do art. 30 da Lei 8.666/1993, assim como se abster 
de incluir a obrigatoriedade de registro, no conselho de fiscalização profissional competente, dos 
atestados para comprovação da capacitação técnico-operacional dos licitantes. b) Exigência de 
comprovação de experiência na aplicação de provas discursivas. Alegou a denunciante que o 
edital deixou de exigir que a licitante comprovasse já ter aplicado prova discursiva, sendo 
necessária, no caso, a exigência de experiência nesse tipo de prova. A respeito do tópico em 
análise, salientou que, diante das peculiaridades do objeto licitado, os interessados em participar 
da disputa devem comprovar que têm a qualificação técnica indispensável para atendimento das 
obrigações decorrentes da contratação oriunda do certame, não devendo ser desarrazoadas tais 
exigências, a ponto de comprometer a competição, pois elas devem constituir, tão somente, 
garantia mínima para que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade para cumprir 
as obrigações contratuais. Esclareceu que, embora não configurada a ocorrência de irregularidade 
quanto a este apontamento, tal constatação não prejudica possível exame e responsabilização de 
gestores caso seja comprovado, em momento posterior, que a Administração falhou em apurar 
que o futuro contratado detinha capacidade mínima para cumprir as obrigações contratuais. E, 
no caso sub examine, sublinhou que os defendentes, em exame mais acurado, reavaliaram a 
relevância da exigência para a boa condução do procedimento. Diante do exposto, afastou o 
presente apontamento de irregularidade. c) Composição da Comissão Permanente de Licitação. 
A denunciante aduziu que um dos servidores designados para a Comissão Permanente de 
Licitação era um advogado atuante no Município, habituado a fazer concursos públicos, o que o 
colocaria em clara vantagem, pois há muito detinha conhecimento sobre a matéria a ser cobrada, 
bem como teria contato direto com a empresa realizadora do certame. Apontou ofensa ao art. 9º 
da Lei 8.666/1993, e, ainda, sustentou que a participação do agente na comissão constituiria ato 
de improbidade administrativa. Para o relator, embora a denunciante tenha invocado tal artigo da 
Lei de Licitações, não indicou o dispositivo ao qual o fato por ela narrado se subsumiria, pois 
não haveria qualquer vedação legal que amparasse sua pretensão, havendo fundado sua tese em 
possibilidade futura e, por isso, incerta, qual seja: a de que um dos componentes da Comissão 
Permanente de Licitação poderia vir a participar do concurso público que seria posteriormente 
organizado pela vencedora da tomada de preços. Além disso, diante da decisão administrativa de 
publicar portaria designando a comissão especial de licitação, sem a indicação do servidor 
nominado pela denunciante, não considerou que o fato denunciado ensejasse permanência de 
questionamento, e, acorde manifestação da Unidade Técnica, julgou improcedente este item da 
denúncia. d) Exigência de habilitação econômico-financeira. Segundo a denunciante, a exigência 
de qualificação econômico-financeira seria irregular. Alegou, de forma genérica, que “a empresa 
que não necessitar da publicação do balanço terá que apresentar, nos moldes acima, também o 
Termo de Abertura e encerramento para provar sua boa saúde financeira, o que é vedado pelo 
ordenamento jurídico e não encontra amparo no art. 31 da Lei 8.666/1993”. A Unidade Técnica 
sustentou que o edital não extrapolou as exigências previstas no referido dispositivo legal, já que 
previu a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis de diferentes formas. 
Ressaltou, ainda, que a apresentação de termo de abertura e encerramento é, na verdade, 
formalidade extrínseca dos livros contábeis obrigatórios, não existindo qualquer irregularidade 
quanto a esse aspecto. O conselheiro-relator, acompanhando a manifestação do Órgão Técnico, 
não vislumbrou infringência à Lei 8.666/1993, e julgou improcedente o apontamento de 
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irregularidade denunciado. Diante do exposto na fundamentação, votou pela procedência parcial 
dos apontamentos noticiados na denúncia, por entender irregulares a exigência de regularidade 
no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, bem como de que os atestados para 
comprovação da capacitação técnico-operacional das licitantes fossem registrados no referido 
conselho. Deixou de fixar responsabilidade e, por conseguinte, sancionar o agente público 
responsável, uma vez que a Administração Municipal suspendeu o procedimento, evitando, 
assim, a produção de seus efeitos jurídicos. Determinou, por fim, que, caso a Prefeitura Municipal 
pretendesse prosseguir com a contratação do objeto licitado, retificasse o edital para exigir apenas 
o registro ou inscrição das licitantes na entidade profissional competente, e também, se abstivesse 
de incluir a obrigatoriedade de registro, no conselho de fiscalização profissional competente, dos 
atestados para comprovação da capacitação técnico-operacional das licitantes. Denúncia 
n. 1076888, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 214, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.38 A vistoria ao local da prestação de serviço somente deve ser exigida quando for 
imprescritível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais. Cuidam os autos de 
Denúncia em face de procedimento licitatório pregão presencial deflagrado por Prefeitura 
Municipal, tendo como objeto a “locação de software para gestão de saúde, necessários à 
automação e à gestão da prestação de serviços de saúde à população do Município, para um 
número ilimitado de usuários, bem como serviços de implantação, conversão, treinamento, 
suporte técnico e manutenção mensal que garantam as alterações legais, adaptativas, corretivas 
e/ou evolutivas, e as atualizações de versão do sistema; conversão do banco de dados; 
implantação do software; customizações [...]” Alega o denunciante que o edital seria restritivo 
por exigir, sem fundamentos, visita técnica ao local da prestação do serviço, que a especialidade 
do objeto não demandaria a necessidade de os interessados comparecerem ao local e que a 
Administração deveria optar por exigir dos licitantes apenas uma declaração sobre o 
conhecimento das condições locais para a execução do objeto. Ao final requereu, como medida 
cautelar, a suspensão do certame. O relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, após 
intimação e recebimento das alegações dos agentes públicos, indeferiu a medida cautelar, por 
entender que o edital conferiu suficiente competitividade ao certame e que o objeto da denúncia, 
qual seja, locação de software para gestão de saúde, por abranger número ilimitado de usuários e 
acoplar serviços de implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção, conteria 
certas complexidades que ensejariam, em tese, a obrigatoriedade da visita in loco. Ponderou, 
também, que o instrumento convocatório não limitou a visita técnica a um único dia e horário. 
Destacou que o art. 30, III, da Lei 8.666/1993, visa assegurar, para fins de qualificação técnica, 
que os licitantes disponham de todos os documentos para a prestação adequada do serviço e, 
quando necessário, tomem conhecimento das informações e condições locais referentes ao 
objeto da licitação, vinculando-os às condições reais da área para formularem suas propostas. Por 
esta vertente, pontuou que o Tribunal, em decisões recentes, vem entendendo como regular a 
exigência da visita técnica em hipóteses extraordinárias, nas quais a obrigatoriedade seja plausível, 
a exemplo do que foi decidido pelo Tribunal Pleno, no Recurso Ordinário n. 1024580, de 
relatoria do Conselheiro Substituto Hamilton Coelho, na sessão de 1º/8/2018. Considerou, in 
casu, plausível a exigência do atestado de visita técnica para fins de habilitação diante das 
justificativas apresentadas pelo órgão licitante, as quais demonstravam a preocupação em 
guarnecer os licitantes de todos os pormenores necessários sobre a estrutura organizacional e 
tecnológica da Prefeitura Municipal, com vistas a garantir a contratação de um serviço que 
atendesse, no mesmo nível de excelência, as Unidades Básicas de Saúde do Município e aquelas 
instaladas precariamente em localidades remotas. Acrescentou, ainda, que as exigências contidas 
no edital garantiriam a suficiente competitividade ao certame, conforme já reconhecido por este 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1076888
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Tribunal na Denúncia n. 875708, de relatoria do conselheiro Mauri Torres, na sessão do dia 
12/5/2015 da Primeira Câmara. Todavia, verificou que a imprescindibilidade da visita técnica 
não restou justificada no procedimento licitatório em sua fase interna, houve apenas 
esclarecimentos acerca da exigência de visita técnica por meio de parecer jurídico, no qual o 
Procurador-Geral do Município apresentou suas justificativas, mas somente após a 
Administração ser instada a se manifestar, razão pela qual entendeu parcialmente procedente o 
apontamento de irregularidade da denúncia. Contudo, julgou não ser razoável a aplicação de 
multa aos responsáveis, sendo suficiente a atuação pedagógica desta Corte no sentido de emitir 
recomendação aos atuais gestores para que, nos próximos procedimentos licitatórios em que a 
exigência de visita técnica se mostrasse imprescindível, fizessem constar, na fase interna, a 
justificativa da obrigatoriedade de sua realização, consoante entendimento consolidado na 
jurisprudência deste Tribunal. O Ministério Público de Contas apresentou apontamento 
complementar, afirmando que o termo de referência anexo ao edital estaria incompleto, uma vez 
que não traria a necessária definição dos métodos e a estratégia de suprimento, o que poderia 
afetar diretamente a descrição do objeto e acarretar irregularidade grave, comprometendo, por 
conseguinte, a competitividade do certame. Alteou que o termo de referência é documento basilar 
das licitações na modalidade pregão, sendo obrigatório como anexo ao edital e deve conter 
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 
detalhado em planilha, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos 
de execução, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. Mediante análise dos 
autos, reputou que foram especificados, detalhadamente, no termo de referência, todos os 
requisitos técnicos que deveriam estar presentes nos módulos do sistema da pretendida 
contratação, sendo estes satisfatórios e suficientes para que os interessados pudessem apresentar 
suas propostas, pelo que propôs, na esteira do estudo apresentado pela Unidade Técnica, que 
fosse julgado improcedente o apontamento complementar formulado pelo órgão ministerial. A 
proposta de voto do relator foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado da 2ª Câmara. 
Denúncia n. 1071594, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 214, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.39 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Alienação. Empresa subsidiária integral. 
Controle acionário. Transferência. Empresa controlada. A transferência do controle de 
subsidiárias e controladas de empresa estatal não exige a anuência do Poder Legislativo e pode 
ser operacionalizada sem licitação, desde que garantida a competitividade entre os potenciais 
interessados e observados os princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição 
Federal). Acórdão nº 1952/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.40 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa. Especificações 
com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente 
fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender as 
necessidades do órgão ou da entidade contratante. Acórdão nº1973/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.41 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação. A 
subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de interposto entre a 
Administração Pública contratante e a empresa efetivamente executora (subcontratada), é 
irregularidade ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos 
recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Acórdão 
nº 8220/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/875708
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1.1.42 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo. É indevida a 
aceitação pelo pregoeiro, na fase de negociação posterior à disputa de lances, de majoração de 
preço unitário de item definido na etapa de lances, quer para os itens adjudicados 
individualmente, quer para os adjudicados em grupos. Acórdão nº 8060/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.43 Consulta. Uso de veículo entre secretaria. Recursos vinculados. Finalidades diversas. 
Impossibilidade. Nota de empenho. Dotação e fonte do recurso prévios à execução de 
despesa. Compartilhamento. Bem adquirido. Recursos desvinculados ou convênio 
permitir. O TCE/SC respondeu à Consulta relativa ao uso de veículos entre secretarias, mesmo 
quando adquiridos por recursos vinculados, criando o prejulgado 2237, o seguinte entendimento: 
“1.Os veículos devem ser utilizados nas atividades para as quais destinam-se as fontes de recursos 
que custearam sua aquisição. 2. Considerando o controle orçamentário preconizado pela Lei n. 
4.320/1964, que identifica a dotação e a fonte de recurso previamente à execução da despesa, 
não é possível apropriar o uso de bem durável às atividades/finalidades na proporção do uso 
para cada atividade/finalidade, devendo o bem ser integralmente utilizado na atividade/finalidade 
afeta à fonte de recurso que custeou sua aquisição. 3. É permitido o uso misto ou compartilhado 
para mais de uma atividade/finalidade quando o bem for adquirido com recursos desvinculados 
(ordinários/livres) ou quando o convênio ou ajuste que rege o repasse de recursos para sua 
aquisição assim permitir”.  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Jaraguá do 
Sul, acerca da possibilidade de compartilhamento do uso de veículos entre secretarias, mesmo 
quando adquiridos com recursos vinculados. Inicialmente, o Relator observou que “o município 
possui o total de 292 veículos em sua frota, dos quais 150 apresentam características que 
permitiriam o compartilhamento de uso, inclusive havendo diversos servidores habilitados para 
conduzi-los. Diante da necessidade de otimizar a gestão da frota, o município selecionou uma 
amostragem desses veículos, cuja análise evidenciou alto percentual de ociosidade de alguns deles 
e, consequentemente, geração de despesas com manutenção. O município almeja otimizar o uso 
de todos os seus veículos, com a criação de uma central de gerenciamento da frota, melhorando 
o controle dos roteiros de viagem e reduzindo a ociosidade”. O Relator observou que 
“considerando que a aferição da legalidade efetuada por esta Corte de Contas, no tocante aos 
gastos, tomará por base as mencionadas normativas, fundamentadas na classificação da despesa 
aposta nos empenhos, a resposta ao consulente deve ser no sentido da impossibilidade da sua 
pretensão. Desse modo: i) os veículos devem ser utilizados nas atividades para as quais destinam-
se as fontes de recursos que custearam sua aquisição; ii) tendo em vista o controle orçamentário 
preconizado pela Lei federal n. 4.320/1964, que identifica a dotação e a fonte de recurso 
previamente à execução da despesa, não é possível apropriar o uso de bem durável às 
atividades/finalidades na proporção do uso para cada atividade/finalidade, devendo o bem ser 
integralmente utilizado na atividade/finalidade afeta à fonte de recurso que custeou sua aquisição; 
e iii) é permitido o uso misto ou compartilhado para mais de uma atividade/finalidade quando o 
bem for adquirido com recursos desvinculados (ordinários/livres) ou quando o convênio ou 
ajuste que rege o repasse de recursos para sua aquisição assim permitir”. @CON-19/00526600, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.44 Recurso de Reconsideração. Publicidade institucional. Promoção pessoal. Multa. 
Ausência de novos elementos. Manutenção. Roteiro de viagem. Ausência de assinatura. 
Notas de empenho. Assinatura comprovada. O Tribunal de Contas de Santa Catarina 
manteve a multa à ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Lages em razão de gastos com 
despesas de publicidade referente a veiculações em jornais, rádios e revistas, caracterizando 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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promoção pessoal de vereadores, em descumprimento aos artigos 37, § 1º da Constituição 
Federal e art. 19, § 1º, da Lei Orgânica do Município e cancelou a multa referente à ausência de 
assinatura da autorização no Roteiro de Viagem e de comprovação do deslocamento, nos casos 
de uso dos veículos oficiais. Inicialmente, o Relator informou que a Recorrente contestou a multa 
que lhe foi imposta em razão de despesas com publicidade veiculadas em jornais, rádios e revistas, 
caracterizando promoção pessoal de Vereadores, em descumprimento aos artigos 37, § 1º da 
Constituição Federal e art. 19, § 1º, da Lei Orgânica do Município. Salientou que, para a 
Recorrente, a publicidade foi realizada com base nos mesmos critérios dos gestores anteriores e 
que os órgãos de fiscalização nunca advertiram a Câmara Municipal da irregularidade em questão, 
que houve uma mudança de entendimento sobre a matéria por parte desta Corte de Contas e 
uma expressiva redução de gastos com publicidade em sua gestão.  O Relator também mencionou 
que a Recorrente alegou que os gastos com publicidade representaram apenas 2,30% do 
orçamento total da Câmara Municipal e que, por essa razão, o “julgamento pela irregularidade 
das contas é uma medida dura e desproporcional, podendo trazer implicações em sua 
elegibilidade, requerendo a reforma do julgado pela regularidade”. O Relator iniciou a sua análise 
descrevendo a situação encontrada pela equipe de auditoria do Tribunal e deu exemplos de 
publicidade institucional da Câmara Municipal de Lages: “houve publicações nas revistas Visão e 
Expressiva, as quais difundem a imagem e vida da Presidente [...] com o intuito de promovê-la 
como a primeira presidente mulher da Câmara de Lages, contrariando a lei orgânica do próprio 
município que proíbe a publicidade que caracterize promoção pessoal de autoridade ou 
servidores públicos, mesmo que não custeada diretamente pela administração pública”. E ainda, 
“em relação às inserções em rádio, apesar de a Câmara oportunizar a todos o mesmo espaço, há 
evidências de que se utilizam da oportunidade como meio de promoção pessoal [...]”, 
complementou o Relator. O Relator explicou que a publicidade governamental deve seguir os 
estritos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de Lages, “logo, a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos” 
e citou o entendimento do Prejulgado 496 que, para o Relator, foi muito feliz “ao estabelecer que 
a publicidade da Câmara Municipal deve ser utilizada para divulgação ou acompanhamento de 
sessões plenárias, a atividade parlamentar e informações sobre matérias apreciadas nas sessões e 
assuntos de interesse da comunidade, caso contrário, a publicidade se afasta do objetivo traçado 
pelo constituinte originário”. Desta feita, o Relator concluiu que “os gastos da Câmara Municipal 
de Lages extrapolaram os limites do caráter informativo, de orientação social e educativo e 
acabaram por promover os membros do Poder Legislativo Municipal”, e manteve a multa. 
Quanto à ausência de assinatura da autorização no Roteiro de Viagem e de comprovação do 
deslocamento, nos casos de uso dos veículos oficiais (em descumprimento ao art. 19, I, “a”, da 
IN nº TC 14/2012), o Relator verificou que de fato os roteiros de viagens não foram assinados 
pela responsável, porém, aferiu que as notas de empenho e as ordens de pagamento foram 
assinadas pela Presidente da Câmara Municipal de Lages e “nesse sentido, considerando que esses 
documentos também descreveram a viagem a ser realizada, entendo que a ausência de assinatura 
dos roteiros não causou prejuízo, podendo-se concluir que a viagem foi autorizada conforme 
constou do histórico dos empenhos”. Além disso, o Relator conferiu que, dos 45 roteiros de 
viagem, apenas 2 não foram não foram assinados, e que, quanto à ausência de Ordem de Tráfego 
no caso de utilização de carros oficiais, é reconhecida “a importância desse documento no âmbito 
do controle de frota da administração pública, porém, verifico que o objetivo da viagem ficou 
comprovado por meio de declaração firmada pela Câmara Municipal de Pomerode, informando 
que os servidores de Lages compareceram na audiência pública”, e por essas razões, afastou a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=496


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 33 de 125 

penalidade. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator, “RECURSO DE 
RECONSIDERAÇÃO. PUPLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. 
MULTA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. NEGAR 
PROVIMENTO. Não sendo apresentados novos elementos na fase recursal deve ser mantida a 
multa aplicada pelo Acórdão recorrido. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ROTEIRO DE 
VIAGEM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ORDEM DE TRÁFEGO. INEXISTENTE. 
MULTA. PROVIMENTO. A ausência de assinatura do roteiro de viagem pode ser suprimida 
pela assinatura de outros documentos que permitem concluir pela autorização da viagem. A falta 
de expedição da ordem de tráfego de veículo oficial não enseja a aplicação de multa, quando for 
possível comprovar o cumprimento do objeto da viagem por outros meios legalmente aptos”. 
@REC-19/00168097, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.45 Consulta. Conselheiro Municipal de Cultura. Participação em Edital como Proponente 
de Projeto. Impedimento. Lei Federal nº 8.666/93. Princípios de imparcialidade, 
isonomia e caráter competitivo da licitação. O TCE/SC respondeu consulta formulada por 
Deputada estadual acerca de participação de conselheiro municipal de cultura como proponente 
de projeto.  Trata-se de Consulta com a seguinte dúvida: “nos casos em que os conselheiros 
municipais de cultura - representantes da sociedade civil - não façam parte de nenhuma instância 
julgadora ou de curadoria ou de seleção de projetos culturais, ou, ainda, de Comissão de 
Organização, Construção e Acompanhamento em editais de seleção de projetos culturais 
realizados em seus próprios municípios. a) O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
considera lega a participação desses conselheiros como proponentes nesses editais?” 
Inicialmente, o Relator informou que “no que se refere aos impedimentos na participação de 
licitações, a Lei (federal) nº 8.666/93, estabeleceu em seu art. 9º, vedações de participação em 
licitação”, contudo frisou que “as hipóteses nele previstas são amplas e meramente 
exemplificativas”. Para o Relator, “em razão da relação existente entre o conselheiro municipal 
de cultura e o Município decorrente das atribuições inerentes às suas funções, notadamente as de 
supervisão e fiscalização do Fundo de Cultura e de aprovação final do Plano Municipal de 
Cultura, a sua participação como proponente em projetos culturais lançados pela municipalidade, 
possui vedação no art. 9º, § 3º da Lei (federal) nº 8.666/93, na medida em que fere os 
pressupostos do certame dispostos no art. 3º da lei licitatória, tais como a impessoalidade, 
igualdade e caráter competitivo da licitação”. Assim sendo, o Tribunal respondeu ao 
questionamento com a criação do Prejulgado 2233 com a seguinte redação: “Em razão da relação 
existente entre o conselheiro municipal de cultura e o Município decorrente das atribuições 
inerentes às suas funções, notadamente as de supervisão e fiscalização do Fundo de Cultura e de 
aprovação final do Plano Municipal de Cultura, a sua participação como proponente em projetos 
culturais lançados pela municipalidade, possui vedação no art. 9º, § 3º da Lei (federal) nº 8.666/93, 
na medida em que fere os pressupostos do certame dispostos no art. 3º da lei de licitações, tais 
como a imparcialidade, isonomia e caráter competitivo da licitação”. @CON-19/00984730, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.46 Consulta. Dispensa de Licitação. Consórcios Públicos. Percentual previsto no §1º do art. 
24 da Lei nº 8.666/93. Inaplicabilidade do disposto no § 8º do art. 23. O TCE/SC reformou 
o Prejulgado 1776, com o seguinte entendimento: “O limite de valores para dispensa de licitação 
para compras, obras e serviços estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei de Licitações, no caso 
de consórcios públicos, corresponde a 20% dos limites estabelecidos na alínea ‘a’ dos incisos I e 
II do art. 23, de acordo com o §1º do art. 24 da Lei n. 8.666/93, com a redação alterada pelo art. 
17 da Lei n. 11.107/2005 e pela Lei n. 12.715, de 2012”. Trata-se de Consulta formulada pelo 
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Diretor-Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR a respeito de dúvida acerca da aplicação do 
coeficiente multiplicador em dobro ou em triplo previsto no §8º do art. 23 da Lei n. 8.666/93 
também para os casos de dispensa de licitação quando realizada por consórcios formados por 
mais de 3 (três) entes da federação. O Relator informou que: “de acordo com o consulente haveria 
entendimento unânime do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na aplicação da benesse 
estabelecida no §8º do art. 23 da Lei n 8.666/93” e, “em breve síntese, o consulente objetiva 
esclarecer a possibilidade de, no caso de dispensa de licitação realizada por consórcio público 
formado por mais de 3 entes da federação, combinar a sistemática prevista no §1º do art. 24 da 
Lei n. 8.666/93 com aquela prevista no §8º do art. 23 do mesmo diploma”. O Relator salientou 
que “a dúvida refere-se especificamente sobre a base de cálculo dos 20% para dispensa de 
licitação realizada por consórcios públicos, procurando-se elucidar, por exemplo, se o percentual 
incidiria sobre o valor do inciso I do art. 23 (R$ 15.0000,00) ou sobre o valor dele triplicado na 
forma do §8º (450.000,00)”. O Relator informou que “esta Corte de Contas já se manifestou 
acerca dúvida de interpretação ora apresentada. Em duas oportunidades em que reformou a alínea 
b do item 6 do Prejulgado 1776, o Tribunal Pleno deixou claro que o percentual de 20% incidiria 
apenas sobre os valores estabelecidos na alínea “a” dos incisos I e II do art. 23, sendo inaplicável 
a conjugação do §8º do mesmo artigo”. Assim sendo, “em razão da atualização dos valores das 
modalidades licitatórias realizada pelo Decreto n. 9.412/2018 (incisos do art. 23 da Lei n. 
8666/93)” e em vista da “desnecessidade de adequação dos montantes nominalmente indicados 
no prejulgado aos novos parâmetros fixados no Decreto”, cuja “mudança nesse sentido, 
possibilitaria que o enunciado se tornasse outra vez obsoleto em caso de futura atualização 
legislativa dos valores”, o Relator propôs a Reforma no Prejulgado 1776. @CON-18/00802452, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.47 Consulta. Microempresa. Empresa de pequeno porte. Contratação. Pré-qualificação. 
Bens. Produtos. Procedimento excepcional. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2205, 
oriundo do processo @CON- 17/00695670, e acrescentou um item ao Prejulgado 2151 em 
consulta formulada pelo Prefeito do Município de Seara, apresentando questionamentos quanto 
à interpretação das normas previstas nos arts. 44, § 1º, 48, § 3º da Lei Complementar n. 123/2006, 
e também sobre a possibilidade de a administração promover a prévia qualificação e homologação 
de produtos que seriam considerados hábeis a participarem dos certames. Os primeiros 
questionamentos foram acerca “da aplicação e operacionalização do benefício aplicado em favor 
das micro e pequenas empresas locais e regionais até o importe de 10% do melhor preço válido, 
nas seguintes hipóteses: 1.1. A contratação com o benefício instituído para a micro e pequena 
empresa local ou regional deve ocorrer tendo como parâmetro o valor superior apresentado pela 
micro e pequena empresa local e regional, ignorando-se o melhor preço válido apresentado pela 
empresa que não seja sediada neste âmbito territorial, devendo a administração contratar pelo 
valor superior, desde que não ultrapasse o valor de 10% da proposta considerada vencedora, 
deixando-se de considerar o princípio da economicidade?” E ainda: “1.2. Na aplicação do aludido 
benefício, a micro e pequena empresa sediada local ou regionalmente melhor classificada deverá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que 
será adjudicado o objeto do certame em seu favor?” O Consulente também questionou acerca da 
“aplicação dos benefícios da licitação exclusiva no que tange a existência do protocolo de três 
microempresas ou não, nos seguintes termos: 2.1. Aplicam-se os benefícios da exclusividade, bem 
como da preferência na contratação de empresas locais, quando a administração municipal 
visualiza a existência de pelo menos 3 (três) micro e pequenas empresas sediadas local ou 
regionalmente, em condições de competitividade e aptas a participar de maneira efetiva do 
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presente certame e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório 
na fase interna da licitação, não havendo para tanto a necessidade do protocolo de três empresas 
para de tal benefício? Ou 2.2 Os benefícios da exclusividade para micro e pequenas empresas 
somente se aplicam se houver o protocolo de pelo menos 3 (três) micro e pequenas empresas 
aptas a participar do certame, caso contrário deverá a administração realizar licitação normal, sem 
os benefícios da exclusividade de licitação para micro e pequenas empresas, dentre os quais está 
englobado os benefícios para micro e pequenas empresas locais e regionais?” O Consulente 
questionou ainda se “é idônea a justificativa instituída no edital de licitação que se funda na 
necessidade da promoção do comércio e fluxo econômico local e regional?” e por fim, “sabendo 
que a isonomia material somente será alcançada se todos aqueles que possuem produtos em igual 
qualidade possam concorrer em parâmetros paritários para fornecimento de bens a 
Administração Pública, questiona-se o presente órgão consultivo acerca da possibilidade da 
instituição de procedimentos de avaliação prévia para homologação de produtos aptos a 
participarem de certames licitatórios, no intuito da fixação de parâmetros de qualidade mínima 
que possibilitem uma concorrência isonômica, leal e efetiva entre os licitantes, somente 
possibilitando a participação no certame dos produtos que efetivamente estiverem aprovados e 
homologados no procedimento realizado pela administração pública, buscando em via final a 
efetivação da eficácia do princípio da padronização e da isonomia consolidada no plano 
material?” Para responder os questionamentos, o TCE/SC reformou o Prejulgado 2205, que 
passou a ter a seguinte redação: “1. Nos termos do art. 48, § 3º da Lei Complementar n. 123/2006 
e não havendo legislação suplementar local que discipline o conteúdo de forma diversa, a 
Administração, justificadamente e cumpridos os requisitos do art. 49, poderá pagar até 10% (dez 
por cento) a mais do melhor preço válido na licitação para contratar licitantes enquadradas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respeitando o 
preço máximo previsto no edital. 2. Conforme disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar 
n. 123/2006, é obrigatória a realização de licitação exclusiva à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte sempre que os itens ou lotes submetidos à competição tenham valor 
adstrito ao limite legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Para bens de natureza divisível, cujo 
valor ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a Administração deve reservar uma 
cota de 25% (vinte e cinco por cento) para disputa apenas entre as pequenas e microempresas. 
Com relação aos serviços de duração continuada, o teto deve ser considerado para o calendário 
financeiro anual”. E ainda item 3. “A aplicação dos instrumentos de fomento dos incisos I e III 
do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 é obrigatória para a Administração Pública, somente 
podendo ser afastada nas hipóteses retratadas no art. 49 do mesmo diploma legislativo, exigindo-
se, em qualquer caso, motivação específica e contextualizada quanto à sua incidência. 4. Enquanto 
não houver norma regulamentar própria editada pelo Estado ou pelos Municípios, para os efeitos 
do disposto nos arts. 48, § 3º, c/c 49, inciso II, da Lei Complementar (federal) n. 123/2006, que 
trata das contratações públicas de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP 
diferenciadas e favorecidas, entende-se por ‘âmbito local’ os limites geográficos do Município 
onde será executado o objeto da contratação. O alcance da expressão ‘regionalmente’ deverá ser 
delimitado e justificado pelo próprio gestor nos autos de cada procedimento licitatório ou em 
norma específica, levando em conta as especificidades do objeto licitado, o princípio da 
razoabilidade e os três objetivos do tratamento diferenciado previstos no art. 47 da Lei 
n.123/2006, podendo orientar-se pelos critérios previstos no § 2º do art. 1º do Decreto nº 
8.538/2015. 5. Para efeitos do art. 49, inciso II, da Lei Complementar n. 123/2006, entende-se 
por fornecedor competitivo o prestador de serviço ou fornecedor de bens que, além de se 
enquadrar legalmente no conceito de ME/EPP, também possua condições de efetivamente 
participar do certame licitatório, nos termos do disposto no edital”. E por fim, item 6. “A 
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avaliação acerca da natureza ‘competitiva’ das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno 
Porte – EPP a que alude o art. 49, inciso II, da Lei Complementar n. 123/2006, deve ocorrer 
antes da publicação do edital, tendo por base as informações cadastrais disponíveis pelos entes 
licitantes, na forma da lei, não estando condicionada ao efetivo protocolo de três propostas 
válidas por microempresas e empresas de pequeno porte”. O TCE/SC também acrescentou um 
item no Prejulgado 2151, sobre o procedimento de pré-qualificação: “O procedimento de pré-
qualificação de bens e produtos pode ser realizado excepcionalmente em licitações para compras 
de objetos com natureza complexa ou peculiar, devendo ser previamente justificado pela 
Administração que o custo para realizar o procedimento de pré qualificação seja vantajoso para 
antecipar a fase de análise do objeto ou proposta. 2. Diante das peculiaridades que envolvem os 
produtos médico/hospitalares, é possível a instituição de processo de pré-qualificação para sua 
aquisição, desde que haja prévia normatização regulatória e seja observado com rigor os 
princípios constitucionais e legais aplicáveis as licitações públicas”. @CON-17/00811921, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.48 Recurso de Reconsideração. Município. Licitação. Contratação. Serviços de gestão 
contábil. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários. 
Ausência. Ampla pesquisa prévia de preços. Ausência. Tercerização. Serviço contábil 
habitual.  O TCE/SC reformou decisão quanto à aplicação de multas ao ex-Prefeito Municipal 
de Balneário Piçarras e à ex-Secretária Municipal de Administração e Fazenda de Balneário 
Piçarras no tocante à ausência de orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos 
unitários, e de ampla pesquisa prévia de preços (arts. 7º, § 2º, e 43, IV, todos da Lei n. 
8.666/1993). Contudo, o Tribunal manteve a decisão que considerou irregular o Convite nº 
003/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras e empresa privada, cujo 
objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados de gestão contábil aplicada ao 
setor público, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas orçamentária, financeira, 
patrimonial, contábil e administrativa aos servidores e aos responsáveis pela administração 
pública da Prefeitura Municipal, incluindo suporte aos sistemas de contabilidade, compras, e-
Sfinge, Lei de Responsabilidade Fiscal, diligências do Tribunal de Contas e de outros órgãos, 
devido à terceirização de serviços de contabilidade rotineiros e permanentes da Administração 
Pública (art. 37, II, da Constituição Federal e Prejulgados 1277 e 1136 do Tribunal de Contas de 
Santa Catarina). Trata-se de Recurso de Reexame recebido como Recurso de Reconsideração em 
virtude da aplicação do princípio da fungibilidade, interposto pelo ex-Prefeito de Balneário 
Piçarras e pela ex-Secretária de Administração e Fazenda em face de decisão proferida nos autos 
LCC-16/00462704. Inicialmente, o Relator estabeleceu que os Recorrentes foram sancionados 
em virtude da terceirização de serviços de contabilidade e em razão da ausência de orçamento 
estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários. O Relator informou que os Recorrentes 
afirmaram que “através do Convite nº 003/2014 (Contrato no 12/2014) a Prefeitura Municipal 
de Balneário Piçarras buscou contratar uma empresa que apresentasse experiência em consultoria 
e assessoria na área contábil e não contratar um profissional para substituir o Contador do 
Município” e que os Recorrentes sustentaram “que a contração de serviços de assessorar, 
coordenar e auxiliar não autoriza a empresa contratada a ser a responsável pelo processo, mas 

meramente acompanhar e dar suporte à equipe administrativa, principalmente aos secretários e 
contadores”. Também destacou que os Recorrentes informaram que “a ampla pesquisa de preços 
se deu através de pesquisas extraídas nos portais de transparência dos municípios da região de 
empresas que prestavam serviços similares”. O Relator constatou “que os prejulgados foram 
afrontados pelos Recorrentes por meio das seguintes condutas: contratação de um escritório de 
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contabilidade para a realização de serviços contábeis da Unidade Gestora e ausência de situação 
excepcional e específica para justificar a prestação dos serviços por outrem que não seja o servidor 
público que exerce o cargo de contador no município”. O Relator ainda entendeu que “na 
hipótese de afastamento do contador efetivo, deveria haver contratação temporária, realização 
de licitação para pessoa física ou atribuição da responsabilidade a servidor efetivo dos outros 
poderes, com procedimento paralelo para contratação de novo contador por meio de concurso 
público, nos termos do Prejulgado 1277”, o que não foi efetuado. Ressaltou que “pela transcrição 
dos serviços constantes do Termo de Referências, que esses dizem respeito a serviços contábeis 
habituais, que não poderiam ter sido terceirizados para pessoas ou empresas e deveriam ser 
executados por servidores efetivos”. Quanto à sanção por ausência de orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e custos unitários, e de ampla pesquisa prévia de preços, o Relator 
afastou a penalidade, pois verificou a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal de Balneário 
Piçarras e da Secretária de Administração e Fazenda, pela falta de nexo de causalidade no ato de 
elaboração de orçamento prévio com suas funções. Para o Relator, apesar do entendimento nos 
autos originários de que “a responsabilidade dos indicados como responsáveis advém da 
assinatura do contrato, tal fato não atrai automaticamente a irregularidade que tem origem em 
falhas do orçamento prévio”. O Relator entendeu “que eventuais irregularidades derivadas do 
orçamento devem recair exclusivamente sobre quem os elaborou” e, no caso dos autos, o Relator 
percebeu “que havia uma assessoria administrativa de licitações e contratos. Logo, competiria a 
área técnica constituída com esse fim, ou mesmo aos membros da comissão permanente de 
licitação que elaboraram o certame, a responsabilidade sobre um orçamento estimativo 
inidôneo”. Por fim, o Relator concluiu que “o simples fato de os responsáveis terem assinado o 
contrato não permite concluir que eles tinham pleno conhecimento da irregularidade em questão, 
especialmente quando se trata de uma questão pontual do certame”, assim, esta irregularidade foi 
afastada e dado parcial provimento ao recurso. @REC-18/00697306, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.49 Recurso de Reexame. Contrato administrativo. Regime de autorização. Determinação 
para realização de licitação. Possível anulação do contrato vigente. Ausência de citação 
da empresa interessada. Nulidade. Súmula 3 do STF. Provimento. O TCE/SC anulou 
determinação para realização de licitação devido à ausência de citação de empresa interessada em 
observação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Trata-se de Recurso 
de Reexame, interposto pela Empresa de Navegação Santa Catarina Ltda., por meio de seu 
procurador devidamente firmado em face de decisão proferida no processo @RLA-
17/00247171. O Relator recapitulou as duas determinações proferidas na decisão do processo, 
“a primeira, exigiu a apresentação de um plano de ação visando à abertura de licitação para a 
exploração dos serviços de transporte aquático realizado entre os Municípios de Itajaí e 
Navegantes, conforme determina o art. 175, caput, da Constituição Federal e legislação correlata, 
considerando os requisitos apontados nos itens 1.1 a 1.5 da decisão. A segunda, exigiu que, 
enquanto não realizada a devida licitação, o DETER deveria efetuar a avaliação do equilíbrio 
econômico financeiro do atual contrato celebrado com a empresa que presta atualmente os 
serviços sob análise, no sentido de demonstrar a real necessidade da concessão do subsídio, bem 
como realizar a respectiva fiscalização”. O Relator observou que “em suas razões recursais a 
recorrente, inicialmente, alega que a decisão recorrida afronta a Súmula Vinculante n. 03 do STF. 
Defende que a decisão exarada pelo TCE pode invalidar a autorização de exploração do Serviço 
de Transporte Hidroviário entre os Municípios de Itajaí e Navegantes que é realizado pela 
empresa ora recorrente. Portanto, pugna pela sua participação no feito”. Desta feita, o Relator 
concluiu que assiste razão ao Recorrente, “pois a determinação constante do item 1 da decisão 
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recorrida atinge diretamente os serviços prestados pela recorrente. Em resumo, a decisão 
recorrida determina ao Presidente do DETER à abertura de licitação para a exploração do 
transporte fluvial entre os Municípios de Navegantes e Itajaí, atividade que atualmente é realizada 
pela recorrente, por meio de autorização”. E complementou, “Ora, considerando que a delegação 
do serviço prestado pela recorrente foi materializada pelo Poder Público por meio das Resoluções 
n.s 531 e 532, ambas do ano de 1985, ou seja, há mais de 30 anos, sem uma definição de prazo 
para a extinção de sua exploração, não pode a recorrente ser excluída da discussão acerca da 
prestação deste serviço no âmbito desta Casa, uma vez que a decisão vai interferir diretamente 
na sua órbita jurídica-financeira”. Assim sendo, concluiu o Relator, “diante de todas essas 
considerações, acolhendo os posicionamentos apresentados nos autos, concluo por dar 
provimento parcial ao recurso para anular o item 1 da decisão recorrida, para que seja realizada 
no bojo do processo principal a notificação da empresa interessada, em homenagem aos 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. Por fim, extrai-se da ementa do 
voto do Relator: “Quando decisão desta Casa determinar a realização de licitação e possivelmente 
a anulação do contrato administrativo vigente que beneficia a interessada, a sua citação é medida 
necessária, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – 
Súmula Vinculante n. 03 do STF”. @REC-18/01212861, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.50 Consulta. Hospitais. Atendimentos. Outros municípios. Cidadãos. Custeio. 
Contrapartida de outros municípios. Possibilidades e alternativas. Comissão 
Intergestores Bipartite. Convênio e contratos. Consórcio intermunicipal. O Tribunal de 
Contas de SC respondeu consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Brusque, acerca da 
possibilidade de buscar recursos junto aos municípios vizinhos que se utilizam dos atendimentos 
de saúde do Hospital de Azambuja, atualmente custeado com recursos do Município de Brusque, 
e criou os itens 4, 5 e 6 no Prejulgado 1626 para esclarecer dúvidas semelhantes. Informou o 
Relator que o consulente requer “orientação e amparo para buscar recursos dos municípios 
vizinhos que se utilizam dos atendimentos junto ao Hospital de Azambuja, pois trata-se da 
premissa de equidade, onde cada um custeia os atendimentos de seus munícipes.” O Relator 
também mencionou que, de acordo com o consulente, “o Município de Brusque tem arcado com 
grandes dispêndios orçamentários concernentes aos atendimentos médico-hospitalares a usuários 
domiciliados em outras cidades, sem qualquer contrapartida destas”. Inicialmente, o Relator 
analisou que “o Hospital de Azambuja, segundo a área técnica, é unidade pertencente a uma 
associação privada sem fins lucrativos. O hospital é prestador de serviço e parceiro na execução 
de atendimentos de saúde púbica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A questão que se 
apresenta é que o Município de Brusque é o principal financiador do Hospital de Azambuja, o 
qual atende também cidadãos de municípios vizinhos, o que resulta em excessivo ônus financeiro 
ao ente público sem contrapartida”. O Relator destacou que “a Consulta, isto é, a questão posta, 
embora não tenha sido formulada em tese, traz questão pertinente a uma orientação por esta 
Corte, pois inúmeros outros hospitais no Estado podem estar na mesma situação, e a saúde, pela 
essencialidade na prestação de serviços, cuidando do direito maior de todos os cidadãos, a VIDA, 
não pode parar”. O Relator resumiu as três sugestões apresentadas pela área técnica para a 
solução do problema apresentado: “1) Comissão Intergestores Bipartite (CIB): essa Comissão é 
um espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da política de 
assistência social. Objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do 
processo de descentralização das ações de saúde. Dessa forma, a área técnica sugere a discussão 
do problema apresentado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na qual participam 
representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde. 2) Contrato ou 
convênio com os demais municípios: a mesma relação formalizada entre o Hospital Azambuja e 
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o Município de Brusque pode ser buscada pela administração da unidade hospitalar junto aos 
demais municípios de origem dos cidadãos que são atendidos, a fim de equilibrar os custos do 
serviço de atendimento à saúde; 3) Consórcio: existe a possibilidade de ser formado um consórcio 
intermunicipal integrado pelos municípios da região de Brusque e este consórcio firmar contratos 
e convênios com o Hospital de Azambuja”. O Relator salientou que, “a respeito dessa mesma 
matéria (questão do Hospital Azambuja de Brusque), tramita no Poder Judiciário Catarinense a 
Ação Civil Pública 5009550- 12.2019.8.24.0005, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Balneário Camboriú, a qual trata do Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú”, e que, 
“naqueles autos, a questão que se coloca é que o Hospital Ruth Cardoso, localizado em Balneário 
Camboriú, atende munícipes de Balneário Camboriú e também de municípios vizinhos, 
acarretando uma sobrecarga financeira ao Município de Balneário Camboriú”. “Diante desse 
quadro, o Poder Executivo Municipal de Balneário Camboriú anunciou que a partir de janeiro de 
2020 passaria a atender apenas os munícipes de Balneário Camboriú, diante do que o Ministério 
Público de Santa Catarina moveu Ação Civil Pública em face do Estado de Santa Catarina e do 
Município de Balneário Camboriú objetivando a suspensão da medida anunciada. Visando 
impedir o fechamento das portas da urgência e emergência do Hospital Municipal Ruth Cardoso, 
e garantir o atendimento da população da Macrorregião da Foz do Rio Itajaí, o Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina determinou que o Estado de Santa Catarina auxilie no custeio do hospital, 
mediante o bloqueio mensal de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como determinou 
a atuação conjunta do Governo do Estado com os municípios da Macrorregião da Foz do Rio 
Itajaí para solução do problema”, complementou o Relator. O Relator mencionou que na referida 
ação, em março deste ano foi obtida, em segundo grau, medida liminar que determinou a 
manutenção do Hospital Municipal Ruth Cardoso, aberto aos pacientes dos outros municípios e 
o bloqueio mensal de R$ 1 milhão do Governo do Estado para auxílio ao município na 
manutenção dos serviços e que mais de R$ 6 milhões já foram bloqueados. Ele também entendeu 
que “determinação semelhante deve ser dada nos presentes autos da Consulta formulada”. O 
Relator ressaltou o julgamento da CON-18/01064900, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
da sua Relatoria, que tratou de questão semelhante, cuja decisão foi reformar o Prejulgado 1626, 
com a inclusão de dois novos itens, e que posteriormente teve complementação por meio do 
processo CON-20/00061260. Contudo, o Relator entendeu que o Prejulgado 1626 não trata 
exatamente da mesma situação que a presente Consulta, pois as perguntas formuladas na CON-
18/01064900, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da Relatoria do Conselheiro Luiz 
Roberto Herbst, eram diferentes das formuladas nas presente Consulta. No referido processo o 
questionamento foi acerca da “possibilidade de complementação financeira de valores referentes 
a serviços de saúde tendo em vista que os valores oferecidos pelo Ministério da Saúde para 
serviços de alta e média complexidade não acompanham os valores de mercado desses serviços, 
obrigando municípios a utilizarem recursos próprios para realização desses serviços. 
Possibilidade de o município prestador do serviço receber em seu Fundo Municipal de Saúde 
recursos financeiros dos municípios solicitantes” e ainda sobre a “possibilidade de o município 
prestador do serviço cobrar dos municípios solicitantes os valores pagos para a complementação 
das contratualizações”, apontou o Relator. Já nos autos da presente consulta, @CON-
19/00530977, o Relator salientou que o questionamento é sobre “a possibilidade e alternativas 
possíveis de buscar recursos junto a outros Municípios e Estado quando hospitais de um 
município prestam atendimento a cidadãos de outros municípios sem receber contrapartida, 
onerando o cofre público municipal onde estão sendo prestados os atendimentos, com ameaça 
de inviabilizar os atendimentos e o hospital precisar fechar as portas”, de acordo com o quadro 
incluso no voto do Relator. Assim sendo, o Relator concluiu “não se pode dizer que o caso da 
presente Consulta seja exatamente o mesmo, ainda que ambas tratem do assunto Saúde e 
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Recursos. Não obstante, tendo em vista que vários Prejulgados a respeito de assuntos 
semelhantes dificultam a pesquisa pelos jurisdicionados”, foi decidido o acréscimo dos itens 4 e 
5 ao Prejulgado 1626 já existente, ao invés da criação um novo Prejulgado. Desta feita, foram 
acrescentados os itens 4, 5 e 6 ao Prejulgado 1626, com a seguinte redação:“4. É legítimo e atende 
aos princípios da proporcionalidade, da equidade e do equilíbrio orçamentário-financeiro a 
formalização de ajuste entre os entes públicos envolvidos pela via do consórcio intermunicipal, 
convênio ou instrumento congênere, para que o município que atenda a cidadãos de municípios 
vizinhos, na rede pública própria, contratada (prestadores de serviços) ou contratualizada 
(entidades filantrópicas e sem fins lucrativos), no âmbito do SUS, receba contrapartida no 
custeios das despesas desses atendimentos, sendo recomendável a discussão do problema e a 
busca de soluções por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), ante o dever do Estado 
colaborar nesse custeio. 5. Havendo constituição de consórcio intermunicipal integrado pelos 
Municípios que se utilizam dos serviços de saúde, este consórcio pode firmar contratos e 
convênios com o hospital filantrópico ou sem fins lucrativos prestador dos serviços de forma a 
cada município arcar com os custos dos respectivos munícipes. 6. É possível a determinação pelo 
Tribunal de Contas para que o Estado de Santa Catarina, ante a premissa que o direito à Saúde 
constitui direito fundamental, auxilie no custeio de hospital municipal que preste atendimento a 
cidadãos de outros municípios vizinhos, em quantia a ser definida em solução conjunta entre 
Estado e Município, evitando a suspensão dos atendimentos”. Por fim, ainda foi determinado 
pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina ao Estado de Santa Catarina, “ante a premissa que o 
direito à Saúde constitui direito fundamental, que auxilie no custeio de hospital municipal que 
preste atendimento a cidadãos de outros municípios vizinhos, em quantia a ser definida em 
solução conjunta entre Estado e Municípios, evitando a suspensão dos atendimentos”. @CON-
19/00530977, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.51 Consulta. Saúde. Consórcio privado. Custeio público. Rateio de custos. Impossibilidade. 
Reforma de prejulgado. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Presidente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Sul Catarinense (CIS-AMESC), questionando 
acerca das formas e da operacionalização do custeio de consórcios intermunicipais de saúde. O 
Relator resumiu o questionamento da seguinte forma “O mérito da consulta trata da viabilidade 
de um consórcio intermunicipal de saúde, de natureza público privada, poder ter sua manutenção 
custeada pelos municípios membros mediante o pagamento de valores a título de custos 
administrativos calculado em percentual sobre o montante dos produtos e serviços efetivamente 
utilizados e descritos em cada nota fiscal emitida pelo consórcio contra o município e, na 
sequência, a possibilidade da nota fiscal trazer em campo específico (outras despesas) o valor 
destacado dos custos administrativos cobrados do município participe, bem como a possibilidade 
de pagamento de uma nota fiscal com dois empenhos diversos, com fontes de receitas diversas”. 
Sobre o primeiro questionamento, o Relator assim se posicionou “A resposta ao primeiro 
questionamento, então, é negativa, não havendo possibilidade de um consórcio intermunicipal 
de saúde ter sua manutenção custeada pelos municípios membros mediante o pagamento de 
valores a título de custos administrativos calculado em percentual sobre o montante dos produtos 
e serviços efetivamente utilizados”. No segundo ponto, o Relator entendeu que “o 
preenchimento das notas fiscais é regido pelas normas tributárias e, por isso, foge à competência 
desta Corte de Contas a possibilidade de orientação acerca do tema”. O entendimento da terceira 
pergunta foi no mesmo sentido. Acerca do quarto questionamento, o Relator aponta que “A 
forma que os consorciados podem repassar recursos para o consórcio público é mediante 
contrato de rateio, de acordo com o analisado nas questões anteriores. Assim sendo, a regra geral 
de possibilidade de pagamento de um determinado bem ou serviço com recursos de fontes 
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diversas não se aplica ao consórcio público”. Por fim, propôs responder a consulta com base nos 
entendimentos já esposados e ajustar o item 6.b e inclusão do item 9 no Prejulgado 1776, com a 
seguinte redação “6. (...) b) o limite de valores para dispensa de licitação para compras, obras e 
serviços estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei de Licitações, no caso de consórcios 
públicos, corresponde a 20% dos limites estabelecidos na alínea “a” dos incisos I e II do art. 23, 
de acordo com o §1º do art. 24 da Lei n. 8.666/93, com a redação alterada pelo art. 17 da Lei n. 
11.107/2005 e pela Lei n. 12.715, de 2012; (...) 9. É vedado aos consórcios públicos definir formas 
de obtenção de receitas que não sejam compatíveis com as previsões da Lei nº 11.107/2005 e 
Decreto nº 6.017/2007, sendo vedado soluções alternativas entre as quais a cobrança de valores 
a título de custos administrativos calculado em percentual sobre o montante dos produtos e 
serviços efetivamente utilizados uma vez que o art. 8º da Lei nº 11.107/2005 dispõe de forma 
clara e taxativa que as despesas do consórcio deverão ser financiadas exclusivamente pelos valores 
definidos no contrato de rateio.” e ajuste do item 2 do Prejulgado 2090, com a seguinte redação 
“2. A contratação de serviço de telefonia móvel pré-pago mediante dispensa de licitação é possível 
desde que o contrato com a prestadora não ultrapasse o montante preceituado no art. 24, II, da 
Lei n° 8.666/93”. @CON-19/00938976, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.52 Recurso de Agravo. Contratações. Aquisições. Pandemia. Supervisão. Secretaria de 
Administração. Segregação de funções. Disponibilização na internet. Remessa ao 
TCE/SC das informações. Verificação do controle interno. O TCE/SC deu provimento 
parcial para modificar unicamente a determinação imposta ao Secretário de Estado da 
Administração de participar conjuntamente da ordenação de pagamento realizada por titular de 
outra Secretaria de Estado, a qual passará a ter a seguinte redação: “[...] 1.3 que as aquisições e 
contratações realizadas pelas Secretarias Estaduais para enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus, com valores superiores ao montante de R$ 176.000.00, previstos no art. 23, II, “a”, 
da Lei Federal n. 8.666/93, com redação dada pelo Decreto n. 9.412/2018, estejam condicionadas 
às seguintes providências: supervisão por parte da Secretaria de Estado da Administração, por 
meio de controles de riscos, os processos de pagamentos realizados pelo Estado de Santa Catarina 
que envolvam licitações e contratos de materiais e serviços, realizados e autorizados por quaisquer 
das demais Secretarias Estaduais”. Trata-se de Recurso de Agravo interposto nos termos do art. 
82 da Lei Complementar 202/00, pelo Secretário de Estado da Administração e pelo Controlador 
Geral do Estado, em face do item 1 da Decisão Singular n. GAC/HJN 0630/2020, nos autos do 
processo @RLI-20/00190825. O Relator explicou que os Recorrentes buscam a modificação da 
decisão exarada para afastar as determinações constantes no item 1 do processo @RLI-
20/00190825, os quais consistem em: "1) concessão de cautelar em desacordo com o dispositivo 
do regimento interno que trata da matéria; 2) disponibilização de todas as contratações e 
aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela covid-19 em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet); 3) remessa ao tribunal de contas, por meio eletrônico, até o 
dia seguinte à publicação do aviso no órgão oficial, das informações e documentos previstos no 
art. 1º da instrução normativa n° TC 0021/2015, relativos a procedimentos licitatórios, dispensas 
e inexigibilidades; 4) aquisições e contratações realizadas pelas secretarias estaduais para 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, com valores superiores ao montante de R$ 
176.000.00, condicionadas às seguintes providências: 4.1) verificação prévia pelos setores de 
controle interno, bem como a certificação de regularidade atestada pela Controladoria-Geral do 
Estado; 4.2) autorização do pagamento mediante a subscrição por parte da autoridade 
competente no âmbito do órgão em conjunto com o secretário da pasta em que se realiza a 
compra e o secretário de estado da administração, considerando o disposto na Lei Complementar 
n. 741/2019, artigo 29, inciso IV; 4.3) segregação das funções, de modo a desconcentrar as 
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atividades e procedimentos inerentes ao processo de aquisição e contratações relacionadas ao 
combate à pandemia da covid-19, com a participação de setores distintos e diferentes 
responsáveis por cada etapa. Por fim solicita, ainda, concessão de efeito suspensivo ao presente 
agravo", complementou o Relator. Sobre o Requerimento do efeito suspensivo, o Relator 
informou que "os agravantes inicialmente requereram a concessão de efeito suspensivo ao 
presente recurso de agravo, por entenderem que o recurso não visa a modificação integral da 
decisão, mas sim, a modificação de pontos específicos, em que se busca, em última análise, a 
reconsideração desta Corte de Contas quanto à decisão exarada". Contudo, o Relator ressaltou 
que o art. 82 da Lei Complementar n. 202/00, estabeleceu expressamente que para o recurso de 
agravo não cabe efeito suspensivo, assim sendo, "considerando que a finalidade da medida 
cautelar deve se sobrepor frente a quaisquer interesses particulares, conheço do presente recurso 
nos seus efeitos legais". O Relator ainda informou que "os agravantes argumentam que a 
concessão da medida estaria extrapolando os limites impostos no art. 114-A da Resolução n. TC 
06/2001, uma vez que a cautelar se destina à sustação de ato emanado de autoridade pública, ao 
passo que teria havido a imposição de determinações e obrigações aos agentes públicos 
destinatários da decisão. Essa discussão já encontra passividade no âmbito desta Casa. A 
concessão de medida cautelar em processos de fiscalização promovidos pelas Cortes de Contas 
encontra amparo no poder geral de cautela conferido aos órgãos de controle, conforme 
expressamente já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados". Ainda 
complementou o Relator que, no presente caso, a área técnica identificou falhas no cumprimento 
ao disposto na Lei n. 13.979/2020, "o que motivou este Conselheiro Relator a determinar a 
adoção de providências para o cumprimento da norma legal em decisão cautelar concedida nos 
autos do processo @RLI-20/00190825, face a verificação da presença dos requisitos do fumus 
boni iuris e do periculum in mora, conforme demonstrado na decisão recorrida". Para o Relator, 
"a área técnica enfatiza que é perfeitamente admissível que a medida cautelar possa conter 
determinações ou reconhecer obrigações legais aos quais os agentes já estão sujeitos por força de 
lei, sempre que tais medidas se destinem a neutralizar situações de lesividade, atual ou iminente, 
ao erário, inclusive ao próprio exercício dos controles social, interno e externo dos atos 
administrativos. Assim, afastou a interpretação conferida pelos Agravantes quanto ao fato de que 
o Tribunal de Contas somente poderia conceder 'medida cautelar para SUSTAR determinado 
ato”. Por fim, o Relator salientou que "no presente caso, foram evidenciadas falhas graves no 
tocante ao dever de publicidade e transparência quanto às contratações emergenciais realizados 
no âmbito do Governo de Santa Catarina, especialmente no âmbito da Secretaria de Estado da 
Saúde, possível de causar sérios danos ao exercício do controle externo, razão pela qual, como 
bem evidencia a Instrução, justifica-se a concessão de cautelar para que os agentes públicos 
responsáveis ajustem imediatamente a atuação aos preceitos constitucionais e legais vigentes. 
Dito isto, acompanhando o Corpo Instrutivo, considero improcedente o pedido formulado pelos 
agravantes, visto não haver irregularidade na concessão de cautelar para instar determinado 
agente público a agir conforme as regras legais vigentes em vista da aplicação concreta do 
princípio da legalidade que estão sujeitos, sempre que identificado omissões passíveis de 
correção". Na análise do mérito, o Relator iniciou analisando o item 2, a disponibilização de todas 
as contratações e aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela covid-19em sítio oficial 
específico na rede mundial de computadores (internet), e nesta questão, o Relator observou que 
"há informações sobre receitas e despesas destinadas ao combate à pandemia, porém não há 
informações detalhadas sobre as contratações em que restem identificados os objetos 
contratados, valores pagos, nome dos contratados, números dos processos de contratações etc., 
conforme exige o art. 4º, § 2º da Lei n. 13.979/2020. Ademais, os próprios agravantes 
reconhecem a falha em relação à falta de informações", e portanto o Relator decidiu que "não há 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 43 de 125 

motivos para a reforma da decisão, visto que atualmente o Governo do Estado não comprovou 
o atendimento ao disposto no art. 4º, § 2º da Lei n. 13.979/2020". Sobre o item 3, a determinação 
de Remessa ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, até o dia seguinte à publicação do aviso 
no órgão oficial, das informações e documentos previstos no art. 1º da Instrução Normativa n° 
TC 0021/2015, relativos a procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, o Relator 
enfatizou que "o Corpo Técnico, a função normativa é conferida ao Tribunal pela sua Lei 
Orgânica, que faculta a expedição de instruções e atos normativos, de cumprimento obrigatório 
sob pena de responsabilização do infrator, acerca de matérias de sua competência e a respeito da 
organização dos processos que lhe devam ser submetidos", de acordo com o art. 4º da Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (LC n. 202/2000). O Relator ainda 
salientou que, "quanto à alegação de existência de sistemas internos e portais de transparência do 
Poder Executivo e Secretaria de Estado da Saúde, conforme já evidenciado, a dificuldade de 
obtenção dos dados nesses sistemas e portais foi grande". Quanto ao item 4, a determinação de 
aquisições e contratações realizadas pelas secretarias estaduais para enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus, com valores superiores ao montante de R$ 176.000.00, condicionadas a 
providências, o Relator apontou que "que a discussão em exame se atém ao montante acima do 
qual os processos de compras e contratações deverão adotar as providências elencadas no item 
1.3 da decisão recorrida", e que "a determinação imposta foi devidamente motivada pelo alto 
risco verificado nos procedimentos de compras e contratações emergenciais para combate à 
pandemia, pelas Secretarias Estaduais, em especial a Secretaria Estadual da Saúde. Constatou-se 
a presença reiterada de irregularidades semelhantes, fato que indicou a fragilidade do processo de 
contratação e a inobservância dos controles internos", e desta feita, o Relator decidiu que "neste 
particular, entendo que, no momento, não cabe qualquer modificação no valor base fixado na 
decisão agravada, haja vista a ausência de qualquer fato novo trazido aos autos pelos agravantes". 
Quanto ao item 4.1, determinação de verificação prévia pelos setores de controle interno, bem 
como a certificação de regularidade atestada pela Controladoria-Geral do Estado, o Relator 
entendeu que, "em relação a determinação de que seja realizada a verificação prévia pelos setores 
de controle interno, bem como a certificação de regularidade atestada pela Controladoria-Geral 
do Estado, os Agravantes não contestam essa necessidade, mas sim que esta seja realizada nos 
casos em que contratações superem o valor fixado de que foi tratado no item anterior, para que 
não reste inviabilizada a eficiência nas contratações. Dito isto, para o momento, entendo que não 
cabe qualquer retificação", e manteve o determinado cautelarmente. Quanto ao item 4.2, 
determinação de autorização do pagamento mediante a subscrição por parte da autoridade 
competente no âmbito do órgão em conjunto com o secretário da pasta em que se realiza a 
compra e o secretário de estado da administração, o Relator apontou que "o ordenador de 
despesas da unidade gestora constitui-se no Secretário de Estado da respectiva Pasta, ou em 
agente público formalmente designado para tal função, conforme disposto no art. 139, §§ 1º e 2º 
da Lei Complementar (estadual) n. 741/2019", e que "com a publicação das Portarias SEA nº 
162/20203 e 163/2020, as quais, respectivamente, criaram a Comissão Especial de Licitação para 
Planejamento de Compras Destinadas ao Enfrentamento da COVID-19, e a Comissão Especial 
de Licitação para Aquisições e Contratações Destinadas ao Enfrentamento da COVID-19 
(vigente desde o dia 06/05/2020), concluiu a área técnica que haverá a centralização das compras 
e contratações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 na Secretaria de 
Estado da Administração, cujo titular será o ordenador das despesas, superando-se, portanto, a 
questão posta em análise". Para o Relator, "resta claro que a participação do Secretário de Estado 
da Administração no processo de autorização de pagamento extrapola as competências legais. 
Entretanto, como bem salientou o Corpo Instrutivo, ao Secretário de Estado da Administração 
é atribuída a competência para supervisionar a gestão dos processos de compras (licitações e 
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contratos). Assim, é inegável a competência do titular da Pasta da Secretaria de Estado da 
Administração para implementar mecanismos de controle de riscos em processos de pagamentos 
realizados pelo Estado de Santa Catarina, autorizados pelos ordenadores de despesas das demais 
secretarias estaduais" e por essas razões o Relator acolheu as razões do agravo para afastar a 
determinação imposta ao Secretário de Estado de Administração de participar conjuntamente da 
ordenação de pagamento realizada por titular de outra Secretaria de Estado, sem prejuízo da sua 
competência de supervisionar, mediante controles de riscos, os processos de pagamentos 
realizados pelo Estado de Santa Catarina que envolvam licitações e contratos de materiais e 
serviços, realizados e autorizados por quaisquer das demais secretarias estaduais. Por fim, quanto 
ao item 4.3, determinação pela segregação das funções, de modo a desconcentrar as atividades e 
procedimentos inerentes ao processo de aquisição e contratações relacionadas ao combate à 
pandemia da covid-19, com a participação de setores distintos e diferentes responsáveis por cada 
etapa, o Relator constatou que "nas dispensas de licitações realizadas pela Secretaria de Estado 
da Saúde - SES, as funções críticas de decisão sobre os requisitos técnicos do equipamento, 
quantitativos a serem adquiridos, seleção das propostas e condições de pagamento não foram 
segregadas nos níveis de planejamento e seleção do fornecedor, não havendo uma garantia de 
balanceamento do poder decisório, que se concentrou basicamente em uma instância, e até 
mesmo uma única pessoa", e não acolheu os argumentos do agravo. @REC-20/00215593, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.53 Representação. Serviços médicos e odontológicos. Processo licitatório. Burla ao 
concurso público. Atividades típicas e permanentes. Irregularidade. Multa. O TCE/SC 
aplicou multa ao Prefeito municipal de Caxambu do Sul pela contratação de serviços médicos e 
odontológicos, via certame licitatório, para o desempenho de atividades típicas e permanentes do 
Município de Caxambu do Sul no exercício de 2017 e seguintes, em afronta ao previsto no art. 
37, inciso II, da Constituição Federal e em desacordo aos Prejulgados 1084, 1526 e 1891 do 
Tribunal de Contas. Trata-se de Representação subscrita pela Promotora de Justiça da Comarca 
de Chapecó, relatando a contratação de serviços médicos e odontológicos mediante processo 
licitatório, evidenciando burla ao instituto do concurso público. Inicialmente, o Relator explicou 
que “a orientação uníssona é a de que o instituto da terceirização situa-se entre as hipóteses de 
execução indireta das necessidades da Administração Pública, perfectibilizando-se por meio da 
celebração de contratos administrativos entre o ente público e empresas privadas, as quais 
fornecem mão-de-obra para o desempenho de tarefas enquadradas como atividades-meio, 
porque as atividades-fim, a exemplo das atividades desenvolvidas por médicos e odontólogos, 
devem ser realizadas por servidores públicos”. Para o Relator, “havia servidores aprovados em 
processos seletivos para o desempenho das funções licitadas pela unidade gestora. Mesmo assim, 
a Prefeitura desconsiderou o procedimento de seleção e adotou o procedimento licitatório como 
opção”. Ademais, ressaltou que a sua assessoria entrou em contato com a Prefeitura de Caxambu 
do Sul e obteve a informação que a contratação de odontólogo foi substituída por processo 
seletivo, mas a de médico continua em vigência, e desta feita, concluiu que “a contratação não 
representa uma situação pontual, para um acúmulo de casos de média e alta complexidade. Pelo 
contrário, representa uma necessidade habitual da unidade gestora, que deve ser executada por 
intermédio de um médico habilitado aprovado por concurso público”. Assim sendo, entendeu o 
Relator que “impõe-se, assim, a aplicação de penalidade ao então gestor, pela contratação de 
serviços médicos e odontológicos, via certame licitatório (Pregão nº 003/2017, para serviços 
odontológicos e Pregão nº 005/2017, para serviços médicos), para o desempenho de atividades 
típicas e permanentes do Município de Caxambu do Sul”. O Relator ainda considerou a multa 
“em razão de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000215593
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1084
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1526
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1891
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contábil, financeira,orçamentária, operacional e patrimonial. Para tal descumprimento a gradação 
será entre 8% (oito por cento) e 80% (oitenta por cento) do montante referido” no art. 70, inciso 
II, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o art. 109, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas. @REP-18/00659986, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.54 Especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser 
adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua 
essencialidade para atender as necessidades do órgão ou da entidade contratante. 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços 20/2019, conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e tendo por objeto o fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI (coldres 
táticos) para os policiais de todas as unidades da PRF, dividido em dois itens: coldres táticos cáqui 
e preto. Entre as irregularidades suscitadas, a representante informou que, a despeito de sua 
proposta haver sido classificada provisoriamente em primeiro lugar, acabou sendo ao final 
desclassificada após análise dos laudos laboratoriais de seu produto na cor preta, o qual não teria 
atingido o tom de preto exigido nas normas NTPRF109 e 109.1, conforme previsto no edital: 
“A licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios laboratoriais (químicos, físicos e colorimétricos) que comprovem 
as propriedades dos materiais e insumos empregados, conforme definido na Norma Técnica da Polícia Rodoviária 
Federal – NTPRF correspondente ao item relacionado na proposta.”. Chamada aos autos, a PRF 
argumentou que “a normatização da identidade visual da PRF ocorreu com a criação do Manual de Identidade 
Visual - MIV. O MIV tem por objetivo disciplinar os elementos de comunicação visual que identificam a 
instituição, estabelecendo seu padrão de utilização, a fim de preservar a coerência dos signos institucionais e fortalecer 
a imagem da PRF; (...) tendo em vista que não existe uma metodologia padrão para identificação de diferença de 
tonalidade a olho nu e considerando ser fundamental a manutenção da padronização e evitarmos subjetivismos na 
análise, foi adotado o espaço de cor CIELAB, que é atualmente o mais popular dos espaços de cores uniformes 
usados para avaliar as cores; (...) a cor precisa ser expressa de forma objetiva por meio de números para garantir 
que o produto final esteja de acordo com suas especificações.”. Em sua instrução, a unidade técnica deixou 
assente que “não se questiona o fato de o órgão ter estabelecido no edital, com base na NTPRF 109.1, 
parâmetros objetivos para a escolha do modelo que atenda sua necessidade, tampouco a padronização necessária 
para os itens que compõem os uniformes dos policiais rodoviários federais”, mas o que “merece censura, pois não 
parece razoável, é desclassificar uma proposta cujo valor será de no mínimo R$ 8.000.000,00 a menos do que a 
que poderá vir a ser habilitada, com fundamento em uma diferença de coloração que, aparentemente, sequer pode 
ser identificada pelo olho humano”. Além disso, pesquisa realizada em outros editais para aquisição de 
coldres táticos por outros órgãos de segurança para a aquisição de bens semelhantes demonstrou 
que “as especificações de cor se cingem, usualmente, a identificar a cor predominante, sem adentrar em especificações 
rigorosas e desnecessárias como se viu no presente caso”, indicando assim que a precisão na estipulação da 
cor não é o principal aspecto a ser perquirido na aquisição. Em seu voto, o relator assinalou que 
especificações com potencial para restringir o caráter competitivo do certame devem ser objeto 
de adequada fundamentação baseada em estudos técnicos que indiquem a obrigatoriedade de 
inclusão de tais regras para atender às necessidades específicas do órgão ou entidade. A despeito 
de reconhecer a importância de padronização da identidade visual da corporação, ponderou, 
acompanhando a unidade técnica, que “as exigências de cor, da forma proposta pela PRF, se mostram 
excessivas e capazes de restringir a competitividade no certame, principalmente quando há no mercado bens 
similares, de cor praticamente idêntica, que atenderiam às demais especificações de segurança estipuladas pela 
Administração”. Para ele, não foi trazido os autos “qualquer estudo que justifique a imperatividade de 
especificar cores com a precisão registrada da NTPRF 109.1, referência técnica para o pregão eletrônico sob 
análise”. E arrematou: “não foram apresentadas justificativas para que nuances de cor permitam a rejeição de 
produtos que atendam todas as demais especificações previstas na referida norma técnica, mormente quando 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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praticados valores significativamente inferiores aos demais fornecedores”. Nos termos da proposta do relator, 
o Plenário decidiu determinar ao órgão o “retorno de fase no pregão 20/2019, para retomada do 
julgamento da proposta da empresa representante, mediante a solicitação de apresentação de amostras dos produtos 
ofertados para inspeção visual, em consonância com o critério da economicidade definido no art. 70 da Constituição 
Federal, com o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa (art. 3º da Lei 8.666/1993 c/c art. 9º da Lei 
10.520/2002), os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2º do Decreto 10.024/2019) e com a 
vedação de especificações excessivas (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002)”. O Pleno também decidiu cientificar 
o órgão das seguintes impropriedades: I) “ausência de levantamento de mercado nos estudos preliminares, 
com indicação dos fabricantes e modelos que atenderiam às especificações técnicas contidas no edital do PE 
20/2019 e na NTPRF 109.1, de forma a afastar requisitos potencialmente restritivos e possível direcionamento 
do certame para determinado produto/fabricante, contrariando o anexo III, item 3.3, alínea ´f´ da Instrução 
Normativa Seges/MPDG 5/2017”; e II) “inexistência de demonstração de pertinência entre a o nível de 
especificação da tonalidade da cor preta, na forma como procedido, e a finalidade de garantir a harmonia da imagem 
visual do conjunto das peças que compõem os uniformes e equipamentos de proteção individual dos policiais da 
instituição”. Acórdão 1973/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos n 396, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.55 Prestação de Contas de Convênio. Execução de despesas em desacordo com o plano de 
aplicação. Convalidação das despesas pelo órgão repassados. Regularidade. 
Movimentação financeira dos recursos em instituição bancária não oficial. Inobservância 
de norma legal e regulamentar. Ressalva. Recomendações. Cumprimento de norma legal 
ou expedida por este Tribunal de Contas é de observância obrigatória por todos os 
jurisdicionados, cujo cumprimento em eventos futuros será aferido nos respectivos 
processos de prestações de contas, não se aplicando as disposições do art. 267-A do 
Regimento Interno. Não acolhimento. Contas regulares com ressalva. Ressalva mantida 
em relação a abertura de conta bancária em instituição não oficial, visto que contraria o art. 116, 
§ 4° da Lei n° 8.666/931. Em que pese tal exigência constar da norma legal e da Resolução n° 
3/20062, esta aplicável à data da celebração do Convênio, deixa-se de aplicar qualquer sanção em 
decorrência do longo decurso de tempo, na medida em que eventual sanção não se justificaria 
frente à função preventiva da medida. Não acolhimento das recomendações pois desnecessárias, 
tendo em vista que o cumprimento de norma legal ou expedida por este Tribunal de Contas é de 
observância obrigatória por todos os jurisdicionados, cujo cumprimento em eventos futuros será 
aferido nos respectivos processos de prestações de contas, não se aplicando as disposições do 
art. 267-A do Regimento Interno. Processo nº 761567/12 - Acórdão nº 1566/20 - Primeira 
Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 81/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-
2020/329672/area/242 

1.1.56 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. Repasse 
de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. Necessidade 
de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade do ordenador de 
despesa. Na hipótese em que uma sociedade de economia mista repassa recursos para uma 
autarquia, a execução das despesas do convênio firmado deverá respeitar o regramento 
orçamentário e jurídico da autarquia, pessoa jurídica de direito público. Conclui-se, ainda, pela 
irregularidade de despesas pagas sem empenho prévio, nos termos do artigo 60 da Lei 4.320/64. 
A responsabilidade pelo procedimento contrário às leis de regência é do ordenador de despesa, a 
quem compete autorizar liquidação desde que preenchidos os requisitos do art. 62 da Lei 
4.320/64. Processo nº 332920/19 - Acórdão nº 1459/20 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 81/20, disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1973%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347950.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347950.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00348005.pdf
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-
2020/329672/area/242  

1.1.57 Representação da Lei nº 8.666/93. Concorrência. Aquisição de kits escolares. Alegação 
de exiguidade do prazo para a apresentação de amostras. Inocorrência. Prazo razoável. 
Prejulgado nº 22. Improcedência. Recorde-se que, originalmente, foi apontada a ocorrência 
de duas impropriedades: exiguidade no prazo de 10 dias para a apresentação de amostras pela 
licitante vencedora e ilegalidade da exigência de laudos com expedição de no máximo 180 dias da 
apresentação das propostas. Registre-se primeiramente que no concernente à alegada ilegalidade 
da exigência de laudos com expedição de no máximo 180 dias da apresentação das propostas, a 
mesma sequer foi recebida, consoante expressamente consignado no Despacho. 
Secundariamente, quanto à exiguidade no prazo de 10 dias para a apresentação de amostras pela 
licitante vencedora, melhor sorte não lhe socorre. Consoante prescreve o Prejulgado n.º 22 desta 
Corte de Contas, "o instrumento convocatório deverá estabelecer, além do prazo razoável para 
apresentação da amostra, as características que deverão ser comprovadas, os critérios e os 
métodos que serão empregados na análise". Por aquilo que impõe o referido prejulgado, a 
definição de prazo de apresentação de amostras, perpassa pelo juízo discricionário do gestor 
público, o qual deve ser razoável, ou seja, adequado, coerente, lógico em relação as características 
do objeto que se pretende licitar e para o qual está a se exigir amostra. Processo nº 557442/19 
- Acórdão nº 1373/20 - Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 81/20, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-81-2020/329672/area/242 

1.1.58 Representação da Lei nº 8.666/93. Licitação exclusiva para ME e EPP locais. Prejulgado 
nº 27 deste Tribunal. Improcedência da representação. A representante aponta a ocorrência 
de possíveis impropriedades no instrumento convocatório consistentes, em suma: (a) na restrição 
supostamente indevida da licitação exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno 
porte locais; (b) na ausência de um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como ME/EPP sediados no local e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório. Inicialmente cabe mencionar que a licitação questionada se refere ao 
ano de 2016. Ressalta-se que à época não havia entendimento consolidado neste Tribunal de 
Contas acerca da matéria ora discutida, conforme assentado no próprio despacho de recebimento 
da representação. Extrai-se do contraditório apresentado que, diante da inexistência de lei local à 
época sobre o assunto, o Município adotou os dispositivos do Decreto Federal n.º 8.538/2015. 
Ressaltou-se na defesa que a exclusividade estabelecida para ME e EPP locais teve como objetivo 
promover o desenvolvimento econômico e social e que foi adotada porque o valor de cada item 
licitado era de no máximo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Também se frisou a existência do 
mínimo legal de possíveis participantes ME ou EPP no local, o que é de fácil constatação em 
razão do tipo de itens licitados (gêneros alimentícios). Não obstante tais considerações, as quais 
já seriam suficientes para concluir pela improcedência da representação no presente caso, cumpre 
ressaltar que no ano de 2019 foi publicado o Prejulgado n.º 27 deste Tribunal de Contas tratando 
sobre a matéria. Nesse prejulgado estabeleceu-se o entendimento de que é possível, mediante 
expressa previsão em lei local ou no instrumento convocatório, realizar licitações exclusivas a 
microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas em determinado local ou região, em 
virtude da peculiaridade do objeto a ser licitado ou para implementação dos objetivos propostos 
no artigo 47, da Lei Complementar n.º 123/2006, desde que, devidamente justificado. Assim, 
para a realização de licitação com participação exclusiva das ME e EPP locais deveriam ser 
cumpridos alguns requisitos como a exigência de que existam, no mínimo, três fornecedores ou 
empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente capazes de cumprir os requisitos 
do Edital e a condição de que o itens de contratação tenham valor máximo de R$ 80.000,00 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347583.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
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(oitenta mil reais). Além disso, verificou-se que o certame em tela respeita ambas as condições 
acima exteriorizadas, destacando, ainda, a existência de esclarecimento no sentido de que a 
escolha da realização de certame exclusivo para ME e EPP tivera como objetivo a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, o que vai ao encontro dos 
ditames constantes do Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Processo nº 633580/16 - Acórdão nº 1372/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 81/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242 
 

1.1.59  
 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1 Pessoal. Auxílio-saúde. Plano de saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta.   
Não há exigência de que o membro ou o servidor da Defensoria Pública da União que recebe o 
auxílio relativo à assistência à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro 
privado de saúde seja o contratante titular do plano e, portanto, não há vedação a que o membro 
ou o servidor beneficiário seja dependente em contrato avençado com a operadora de plano de 
saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio 
próprio para ter acesso ao ressarcimento, uma vez que aplicam-se à DPU o art. 230, caput e § 5º, 
da Lei 8.112/1990 e o art. 1º, § 3º, do Decreto 4.978/2004. Acórdão nº 1763/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 318, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.2 Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.É irregular 
a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige 
qualquer formação específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da 
Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não possuem natureza eminentemente 
burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e 
habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de 
cargo não é suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a 
que se refere aquele dispositivo constitucional. Acórdão nº 7634/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 319, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

1.2.3 Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 
constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem remuneração, tenho 
em vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a Administração. 
Trata-se de Consulta encaminhada por presidente de Consórcio Intermunicipal, por meio da qual 
formula o seguinte questionamento: “É possível acumulação de cargo e emprego público (em 
regra, inacumuláveis) quando o empregado público solicita licença sem remuneração de um dos 
vínculos?” Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, salientou que a 
regra adotada pelo ordenamento constitucional consiste na vedação à titularidade, pela mesma 
pessoa, de mais de um cargo, emprego ou função pública, excetuadas as hipóteses em que o 
acúmulo é permitido, desde que respeitada a compatibilidade de horários, nos termos do inciso 
XVI do art. 37 da Constituição da República. Acrescentou que a dúvida do consulente consiste 
em avaliar se o afastamento sem remuneração de um dos vínculos mantidos com a Administração 
teria o condão de descaracterizar a proibição constitucional. Argumentou que a vedação recai 
sobre a cumulação não de remuneração ou vencimentos, mas de vínculos com a Administração 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D4978.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Pública, que são constituídos pela posse e desconstituídos pela exoneração, aposentadoria, morte, 
demissão e outras situações, entre as quais não está a licença sem remuneração, em que o laço 
com o ente público persiste íntegro. Acrescentou que, caso fosse a intenção do legislador 
constituinte permitir a acumulação de vínculos públicos quando apenas um estivesse sendo 
remunerado, estaria essa situação contemplada no rol exaustivo de exceções discriminado na 
Constituição, e que, levando-se em conta que a situação descrita pelo consulente não conta com 
previsão semelhante, a conclusão inevitável é de que o licenciamento sem remuneração de um 
dos vínculos não descaracteriza a antijuridicidade da acumulação. Ressaltou que, no âmbito do 
Tribunal de Contas da União, tal posicionamento encontra-se, inclusive, sumulado por meio 
do Enunciado n. 246, com os seguintes dizeres: O fato de o servidor licenciar-se, sem 
vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração 
direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir 
no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da 
acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas 
à percepção de vantagens pecuniárias. Ademais, alteou que a licença sem remuneração para tratar 
de assuntos particulares é concedida de acordo com a conveniência e a oportunidade da 
Administração, que pode convocar o colaborador a qualquer momento, não parecendo coerente 
ou de acordo com o interesse público a assunção de outro vínculo de natureza pública, seja cargo 
ou emprego. Registrou, por fim, que não se enquadra nesta argumentação a situação concernente 
ao servidor que se afasta temporariamente do exercício do seu cargo para participação em curso 
de formação para ingresso em outra carreira pública. Nesses casos, o curso de formação consiste 
em etapa do concurso público, no qual os participantes devem ser aprovados para, então, serem 
nomeados e tomarem posse no novo cargo, não havendo estabelecimento de vínculo laboral 
durante a frequência a essa etapa do processo seletivo, em que os participantes ainda ostentam a 
condição de candidatos e, se reprovados, sequer serão empossados. Com efeito, respondeu 
negativamente a Consulta, no sentido de que não é possível a acumulação de cargos e empregos 
públicos fora das hipóteses constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem 
remuneração, tendo em vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a 
Administração. O Tribunal Pleno aprovou o voto do relator por unanimidade. Consulta 
n. 1084325, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.2.4 Nas hipóteses em que há acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da 
República dar-se-á de maneira individualizada, e não sobre o somatório de todos os 
valores percebidos pelo agente público. Versam os autos sobre Consulta encaminhada por 
Deputado Estadual, formulada nos seguintes termos: “Pode o acúmulo remunerado (1) de 
proventos de servidor aposentado no cargo de provimento efetivo integrante da estrutura do 
Poder Legislativo Estadual e (2) de subsídio proveniente do exercício de cargo eletivo (Deputado 
Estadual)?; Pode o acúmulo remunerado (1) de remuneração de servidor (na ativa) detentor de 
cargo de provimento efetivo integrante da estrutura do Poder Legislativo Estadual e (2) de 
subsídio proveniente do exercício de cargo eletivo (Deputado Estadual)?; Pode o acúmulo 
remunerado (1) de proventos de servidor aposentado no cargo de provimento efetivo integrante 
da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do exercício de cargo 
eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor aposentado?; Pode o acúmulo 
remunerado (1) de remuneração de servidor na ativa detentor de cargo de provimento efetivo 
integrante da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do exercício 
de cargo eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor efetivo?; Considerando a decisão 
do STF nos RE602043 e RE612975, qual será o tratamento do caso, no tocante à incidência do 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A246/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=460066a0-a9a9-11ea-ae7d-37ec17b063fa
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084325
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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teto remuneratório constitucional? De forma isolada para cada cargo ou o somatório das 
remunerações dos cargos (efetivo e eletivo)?” O relator, conselheiro Durval Ângelo, respondeu 
positivamente ao primeiro e terceiro questionamentos, afirmando que o § 10 do art. 37 
da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional n. 20, de 1988, veda o 
recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria e de remuneração decorrente do 
exercício de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração, ficando admitida a acumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos 
ou o subsídio do cargo acumulável. Destacou que este Tribunal se pronunciou sobre a matéria, 
por ocasião da deliberação da Consulta n. 1031765, no sentido de que: “1. Conforme fixado na 
Constituição da República, é lícita a percepção concomitante de vencimentos e proventos 
referentes a cargos, empregos e funções públicas cuja acumulação se encontre autorizada na 
própria Carta Política. 2. É também lícita a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
e de remuneração pelo exercício de cargo eletivo ou em comissão, de livre nomeação e 
exoneração. 3. Em tais hipóteses, o teto constitucional, previsto do inciso XI do aludido art. 37, 
incidirá de forma apartada sobre a remuneração decorrente de cada vínculo de trabalho e sobre 
o valor de cada benefício oriundo de aposentação.” Relativamente ao segundo e quarto 
questionamentos, asseverou que a Constituição da República trata especificamente da questão 
em seu art. 38 e que, da interpretação da norma de forma literal, conclui-se que: no caso de cargo 
eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor público ficará afastado do exercício do cargo 
efetivo e, por conseguinte, fará jus ao subsídio pago pelo exercício do cargo eletivo; caso o 
mandato eletivo seja o de prefeito, o servidor público também ficará afastado do cargo efetivo, 
porém poderá optar pela remuneração que melhor lhe aprouver; na hipótese de o cargo eletivo 
ser um cargo de vereador, o servidor público, existindo compatibilidade de horários, poderá 
acumular os cargos, fazendo jus, portanto, a ambas as remunerações; todavia, não havendo 
compatibilidade de horários, o servidor deverá se afastar do exercício do cargo efetivo, podendo 
optar pelo recebimento do subsídio proveniente do cargo eletivo ou dos vencimentos 
provenientes do cargo efetivo. Acerca da última indagação, que diz respeito à incidência do teto 
remuneratório constitucionalmente estabelecido, apontou que o inciso XI do art. 37 
da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 2003, 
dispõe que: XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), no 
julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT, reconheceu a inconstitucionalidade, sem 
redução de texto, da expressão “percebidos cumulativamente ou não”, inserida no texto 
constitucional pela EC n. 41/2003, de forma a excluir da incidência do teto constitucional as 
hipóteses em que a remuneração percebida pelo servidor ultrapassar o teto remuneratório em 
razão do exercício concomitante de dois cargos cuja acumulação seja autorizada pelo texto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art37%C2%A710
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031765
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312672762&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312672970&tipoApp=.pdf
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constitucional. Na mesma oportunidade, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: Nos 
casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos 
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos 
ganhos do agente público. Ressaltou que, fixada a tese de repercussão geral pelo STF, tanto a 
doutrina quanto a jurisprudência passaram a se pronunciar de forma congruente com o novo 
entendimento; inclusive, seguindo o mesmo posicionamento, o Tribunal Pleno desta Corte 
aprovou por unanimidade o parecer elaborado pelo relator conselheiro substituto Hamilton 
Coelho na Consulta n. 1031765, já destacada acima. Em conclusão, respondeu aos 
questionamentos da seguinte maneira: “a norma inserta no § 10 do art. 37 da Constituição da 
República permite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria advinda do exercício 
de cargo efetivo no Poder Legislativo estadual e de subsídio pelo exercício de cargo eletivo 
(deputado estadual); havendo compatibilidade de horários, é admissível o acúmulo remunerado 
de cargo efetivo na estrutura administrativa do Poder Legislativo com o cargo eletivo de vereador 
no âmbito do mesmo Poder; é vedado o acúmulo remunerado de cargo de provimento efetivo 
integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo estadual com cargo eletivo estadual 
(deputado estadual); nas hipóteses em que há recebimento simultâneo de proventos, vencimentos 
ou subsídios decorrentes de acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da República 
dar-se-á de forma isolada, ou seja, por estipêndio, de maneira individualizada, e não sobre o 
somatório de todos os valores percebidos pelo agente público, consoante posicionamento 
adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 
602.043/MT e entendimento desta Corte consignado na resposta à Consulta n. 1031765.” O 
voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Consulta n. 1077096, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.2.5 A adoção de modelo de vínculo profissional com a Administração é uma decorrência da 
aplicação de previsões constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção livre 
do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa correspondente do cômputo dos 
gastos com pessoal. Em Consulta encaminhada a esta Corte por Prefeito Municipal, foram 
feitas as seguintes indagações: “1. Os valores recebidos pelos Municípios a título de transferência 
intergovernamental utilizados para remuneração de profissionais poderão ser excluídos do 
cálculo de pessoal para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal?; 2. Em caso de 
resposta positiva ao questionamento anterior, tal exclusão poderá ocorrer mesmo quando os 
profissionais forem integrantes do quadro efetivo, comissionado e temporário de servidores 
incluídos em folha de pagamento?; 3. Em caso de resposta negativa ao questionamento anterior, 
qual a forma correta de contratação de profissionais para que possa haver tal exclusão?; 4. Caso 
a contratação dos profissionais se dê na forma “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, 
qual o tempo máximo de duração de cada contrato de prestação de serviços?; 5. A contratação 
de tais profissionais, na forma de “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, deve ser 
precedida de licitação?; 6. O valor objeto de transferência intergovernamental, não sendo 
considerado para fins de gastos com pessoal, poderá compor a receita corrente líquida (RCL) do 
Município? Nesse caso, seria lícito o duplo efeito positivo para diminuição do gasto de pessoal 
do Município?” O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, propôs a não admissão da primeira 
indagação, por já estar respondida em deliberações anteriores, determinando que a tese 
consolidada no Pedido de Reexame n. 924154 fosse encaminhada ao consulente. Admitida a 
consulta quanto às demais indagações, a relatoria retomou o entendimento consolidado do 
Tribunal, manifestado no Pedido de Reexame n. 924154, cujos efeitos foram modulados para 
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prevalecer a partir do exercício de 2019, no sentido de que as despesas de pessoal pagas com 
recursos advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias devem ser computadas 
como gasto com pessoal. Destacou que, pouco tempo depois, o Tribunal Pleno confirmou a tese 
estabelecida no Pedido de Reexame no bojo da Consulta n. 838498. Nessa ocasião, dada 
repercussão do entendimento, o caráter normativo das consultas e o princípio da segurança 
jurídica, foi conferida modulação dos efeitos quanto à forma de contabilização das despesas com 
pessoal, a fim de vigorar a partir do início do exercício de 2021. Observou que, embora não 
admitida nesta consulta, a primeira pergunta do consulente é respondida negativamente pela tese 
já fixada pelo Tribunal Pleno, restando prejudicada a apreciação da segunda indagação, acerca da 
possibilidade de excluir do cômputo de gastos com pessoal as despesas realizadas com recursos 
provenientes de outros entes federados ainda que destinadas a remunerar servidores efetivos, 
ocupantes de cargos em comissão ou temporários dos quadros do Município. Quanto ao terceiro 
questionamento, salientou que não há que se falar em forma correta para contratação para que 
haja exclusão do cômputo de gastos com pessoal, a forma de investidura do profissional decorre 
exclusivamente das disposições legais, sendo que os vencimentos e vantagens pagos guardam 
estreita correlação com o conceito do grupo de natureza de despesa vinculado a “Pessoal e 
Encargos Sociais”, dado pela 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Outrossim, esclareceu que, em relação 
às despesas com credenciamento, embora alguns órgãos e entidades da Administração Pública 
adotem o elemento de despesa 36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) ou o 39 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), este Tribunal possui o entendimento de que o correto 
seria lançar tais gastos no elemento 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização), conforme consignado no parecer exarado na Consulta n. 747448, de relatoria da 
conselheira Adriene Andrade: As despesas com prestadores de serviço, pessoas físicas, 
contratados por meio de credenciamento, são consideradas gastos com pessoal, devendo ser 
contabilizadas como “Outras Despesas de Pessoal”, na hipótese de os credenciados executarem 
atribuições inerentes a cargos ou empregos públicos previstos no plano de cargos e salários do 
órgão ou entidade contratante.” Nessa mesma linha, o Tribunal, no âmbito da Representação 
n. 876918, reafirmou seu posicionamento ao considerar irregular a classificação das despesas com 
credenciamento de médicos plantonistas no elemento de despesa 3.3.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física). Acrescentou que, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, gastos com o pagamento de vencimentos a servidores efetivos e a 
ocupantes de cargos em comissão possuem elemento de despesa próprio (11 – Vencimentos e 
Vantagens Fixas – Pessoal Civil), assim como despesas com servidores temporários (04 – 
Contratação por Tempo Determinado) e com terceirizados (34 – Outras Despesas de Pessoal 
decorrentes de Contratos de Terceirização), todos incluídos no cômputo da despesa com pessoal. 
Todavia, contrapôs que existem situações que comportam a execução indireta por pessoas físicas 
ou jurídicas, observadas as disposições legais, cujas características devem ser consideradas para o 
seu enquadramento contábil, o que determinará a inclusão ou não no cômputo da despesa com 
pessoal. No entanto, esses elementos somente serão utilizados de forma residual, quando não 
houver outro mais específico para a contabilização de determinada despesa, sendo que, nessas 
situações, a despesa não é incluída no limite da LRF de gastos com pessoal. Passando, então, à 
quarta indagação, o conselheiro-relator explanou que, ainda que todos esses vínculos sejam 
codificados no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”, cada um deles possui 
requisitos próprios e bastante distintos entre si quanto à duração e à forma de prestação de 
serviços. Exemplificou, no caso de estagiários, que caberá ao órgão ou à entidade contratante 
estabelecer, em ato administrativo próprio, as condições de admissão e de duração do contrato; 
em se tratando de prestadores de serviço temporários remunerados parcialmente com recursos 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838498
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/747448
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/876918
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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advindos da União, a duração do vínculo corresponderá ao prazo definido na lei local e no 
contrato específico. Desse modo, respondeu que não é possível estabelecer um prazo máximo 
de duração que abranja todos os contratos, cada vínculo possuirá um prazo próprio de duração, 
considerando as suas especificidades e o regramento legal específico incidente sobre ele. 
Igualmente, no que diz respeito à quinta pergunta formulada, considerou que não se pode 
estabelecer como regra geral que todas as relações jurídicas enquadradas como “Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser precedidas de licitação, devendo-se averiguar as 
disposições da Lei n. 8.666/93, que levará em conta uma série de variáveis como o valor da 
contratação, a existência de situação de emergência, a exclusividade ou a singularidade do serviço, 
entre outras. Finalmente, quanto à sexta indagação, asseverou que, da análise do art. 2º, inciso 
IV, da LRF, constata-se, nitidamente, que as transferências compulsórias recebidas de outras 
pessoas de direito público destinadas a atender despesas classificáveis como despesas correntes 
são caracterizadas como receitas correntes, e, por isso, deverão ser computadas para fins de 
cálculo da receita corrente líquida do Município. Em face do exposto, respondeu aos 
questionamentos formulados pelo consulente nos seguintes termos: “a) A adoção de modelo de 
vínculo do profissional com a Administração é uma decorrência da aplicação das previsões 
constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção livre do gestor, com o objetivo de 
incluir ou excluir a despesa correspondente do cômputo dos gastos com pessoal. A classificação 
contábil deve consistir em mero reflexo da realidade administrativa. b) Não é possível definir um 
prazo máximo de duração que abranja todas as espécies de contratos cujas despesas 
correspondentes sejam classificadas como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”. c) 
Nem todas as relações jurídicas cujas despesas respectivas sejam classificadas no elemento 
“Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser precedidas de procedimento 
licitatório. d) Nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as 
transferências correntes compulsórias devem ser computadas para fins de cálculo da Receita 
Corrente Líquida (RCL) do Município.”O voto do conselheiro Cláudio Couto Terrão foi 
aprovado de forma unânime. Consulta n. 932747, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.2.6 Admissão de pessoal. Município. Edital. Legalidade e registro. Determinação para que 
a entidade, nos próximos certames que promover: (a) passe a atribuir, nos editais de 
licitação, pontuação para titulação acadêmica dos profissionais e não somente a área 
relacionada a Recursos Humanos, mas também as especialidades  relativas aos cargos a 
serem ofertados, de modo a aferir a qualificação técnica do licitant3e, nos termos do 
artigo 37, inciso II da CRFB e artigos 6º, inciso IX, e 14 da Lei nº 8.666/1993; (b) passe a 
caminhar os documentos financeiros orçamentários, em conformidade com o previsto 
no artigo 11, III, alíneas “g”, “h” “l” e “j” da Instrução Normativa  nº 142/2018. 
Recomendação para que a entidade, nas contratações em processos de seleção pessoal, 
passe a observar no tempo de referência a necessidade de fornecimento de dados do 
processo de seleção em meio digital, para fins de registro nos sistemas informatizados 
na instituição e/ou TCEPR. Trata-se de ADMISSÃO DE PESSOAL promovida pelo 
Município de Ampére, por meio de Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2016, relativa ao 
provimento de cargos de Professor (Ensino Fundamental e Educação Infantil), Agente de 
Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Operário, Fonoaudiólogo Escolar, Psicólogo, Técnico 
de Enfermagem e Auxiliar Odontológico. Acolhe-se igualmente a proposta da unidade técnica, 
corroborada pelo Ministério Público de Contas, de que seja emitida determinação para que o ente 
passe a "atribuir, nos próximos editais de licitação, pontuação para titulação acadêmica dos 
profissionais não somente na área relacionada a Recursos Humanos, mas também nas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/932747
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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especialidades relativas aos cargos a serem ofertados".  De fato, não é justificável que a avaliação 
dos profissionais vinculados à empresa ou entidade que vai realizar o processo de seleção pondere 
somente a titulação daqueles da área de recursos humanos, deixando de aferir a qualificação 
acadêmica de outros eventuais profissionais responsáveis pela elaboração das provas, como, por 
exemplo, no caso de um concurso para o provimento de cargo de médico, um médico. Em outras 
palavras, sendo relevante pontuar a área de recursos humanos da postulante a realizar o processo 
seletivo, mais ainda será examinar a capacidade técnica dos seus profissionais que irão elaborar 
de fato as provas. Ainda de acordo com a instrução, a verificação da capacidade técnica da banca 
examinadora é medida necessária em decorrência do previsto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, no artigo 6º, inciso IX , e no artigo 148 da Lei n.º 8.666/93, a fim de 
assegurar que o processo seletivo melhor atenda à sua finalidade precípua, de selecionar os 
candidatos mais aptos, seguindo os preceitos constitucionais. E tal só é possível na medida em 
que os responsáveis pela elaboração e correção das provas demonstrem ter formação técnica 
adequada, garantindo que as avaliações guardem consonância com a natureza e a complexidade 
dos cargos aos quais se pretende dar provimento. Processo nº 745850/16, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242 

1.2.7 Admissão de Pessoal. Universidade Federal de Ponta Grossa. Processo Seletivo 
Simplificado. Edital. Legalidade e registro. Recomendação para que a entidade passe a 
observar as “fases” de uma admissão, em sentido amplo: nomeação e consequente 
publicação do ato, posse e exercício. De fato, é de se reconhecer que, diferentemente do 
provimento de cargos efetivos, as contratações temporárias apresentam dinâmica própria de rito 
simplificado, no qual os aprovados em teste seletivos são convocados pela administração para 
assinar contrato temporário, de modo que, uma vez formalizado o vínculo, tem início o 
desempenho das atividades do contratado junto à Universidade. Nada obstante, a fim de conferir 
maior transparência e publicidade aos atos administrativos, parece-me oportuno recomendar, nos 
termos sugeridos pela instrução, que a entidade siga a ordem cronológica das "fases" de uma 
admissão, em sentido amplo, iniciada pela nomeação e consequente publicação do ato, posse e 
exercício. Processo nº 878326/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.2.8 Denúncia. Alegação de acumulação remunerada de cargos públicos. Professora estadual 
e secretária municipal. Inocorrência. Compatibilidade de horário com o efetivo exercício 
das duas funções. Improcedência. A denúncia aponta que servidora além de vereadora eleita 
no MUNICÍPIO (legislatura de 2017/2020), é servidora pública estadual, no cargo de professora, 
desde 09/02/15, tendo a mesma entre os meses de janeiro de 2014 e junho de 2015 ocupado o 
cargo de Secretária Municipal de Saúde do MUNICÍPIO, o que se afigura irregular acumulação 
de remuneração de cargo de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão. Veja-se, 
como destacado pela unidade técnica, que o Ministério Público estadual arquivou procedimento 
administrativo de apuração dos mesmos fatos, tendo concluído pela inexistência de ofensa ao 
ordenamento jurídico, eis que as funções dos dois cargos foram efetivamente exercidas, em 
horários compatíveis, não havendo que se falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, 
tendo o interesse público sido resguardado. Por derradeiro, não se mostra razoável a sugestão 
ministerial quanto à intimação da SEED/PR para eventual instauração de processo 
administrativo disciplinar, para fins de responsabilização dos agentes que respondiam pelos atos 
preparatórios da nomeação da servidora ao cargo de professor que deixaram de adotar 
providências para a verificação do cargo público previamente ocupado pela interessada, eis que 
houve a apresentação de declaração de acúmulo pela servidora, responsabilizando-se pela 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
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veracidade das informações nele consignadas. No referido documento, não há indicação de que 
a servidora ocupasse outro cargo público, pois não declarado expressamente por ela, não se 
podendo exigir que os servidores responsáveis pelos atos preparatórios da nomeação tivessem a 
obrigação de diligenciar a outros órgãos públicos para verificação da veracidade do afirmado pela 
interessada. Processo nº 705557/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.2.9 Pessoal. Concurso Público. Taxa de inscrição diferenciada. Cargos de mesmo nível de 
escolaridade. A previsão de taxa de inscrição de forma diferenciada em concurso público para 
cargos de mesmo nível de escolaridade deve ser justificada de forma plausível pelo gestor, sob 
pena de ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo 
motivação para o tratamento desigual, o respectivo edital deve ser retificado, igualando-se as taxas 
de inscrição para a mesma escolaridade.  2. A taxa de inscrição em concurso público deve ser 
fixada em edital, levando-se em consideração os custos estimados indispensáveis para sua 
realização, a escolaridade exigida para o cargo, os vencimentos, a complexidade e as etapas de 
seleção, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas no instrumento convocatório. Acórdão nº 
25/2020-SC, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.2.10 Pessoal. Jornada de trabalho. Médicos. Controle de frequência. Desconto financeiro. A 
Administração Municipal deve implantar controle preciso da frequência e dos serviços dos 
médicos e plantonistas que cumprem expediente, destacando a entrada, a saída, as ausências e os 
plantões realizados, e efetivando desconto financeiro dos profissionais que não tenham cumprido 
de forma integral a carga horária. Não se pode imputar tal desconto financeiro aos servidores 
públicos sem provas documentais fidedignas de que estes não cumpriram com seus deveres 
legais, sob pena de lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que a verba 
alimentícia é imprescindível para a subsistência, assim como haverá enriquecimento sem causa 
da administração pública pelo não pagamento por serviços efetivamente prestados. Acórdão nº 
143/2020- TP, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.2.11 Pessoal. Remuneração. Gratificação. Concessão de incorporação. Previsão legal. Súmula 
372 do TST. Para efeito de concessão e incorporação de gratificação, a Súmula 372 do Tribunal 
Superior do Trabalho não se aplica aos servidores estatutários, pois, diferentemente dos 
empregados públicos, os direitos e vantagens do servidor estatutário não são disciplinados pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas, mas decorrentes de lei específica.  2. A concessão de 
gratificação a servidores públicos está condicionada à previsão legal, que deverá estabelecer as 
condições para a concessão da vantagem, incluindo: categoria de servidores beneficiários, valores, 
hipóteses e requisitos para concessão.  3. Ante à presunção de boa-fé no recebimento de 
gratificação sem amparo legal, e em virtude de errônea interpretação ou má aplicação da lei, 
descabe a restituição pelo servidor beneficiário do pagamento feito pela Administração. Acórdão 
nº 21/2020-SC, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf  

1.2.12 Suspensão do pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, por 
razão de difícil acesso ao local de trabalho na zona rural, em decorrência da calamidade 
pública da pandemia do coronavírus/COVID-19 – Possibilidade. Consulta formulada pelo 
prefeito de Rio Verde sobre a possibilidade de interromper ou suspender o pagamento da 
gratificação aos professores da rede pública municipal, por razão de difícil acesso ao local trabalho 
na zona rural, em razão da paralização das aulas provocadas pela pandemia do coronavírus / 
COVID 19. O Relator acatou os entendimentos da Secretaria de Controle Externo e do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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Ministério Público de Contas no sentido de reconhecer a natureza da gratificação propter 
laborem como transitória, condicional e inábil ao direito subjetivo à continuidade de sua 
percepção, portanto, passível de suspensão do pagamento no período em que contraprestação 
laboral está prejudica pela pandemia. Mostra-se inofensiva a posição ao princípio da 
irredutibilidade dos vencimentos, previsto no inciso XV do art. 37 da CF/88, porque o motivo 
fático ensejador da gratificação (difícil acesso à zona rural) permanece momentaneamente ausente 
na paralização decorrente da calamidade pública e, portanto, incapaz de justificar o seu 
pagamento, sob pena de ilicitude de despesa sem o fato gerador correspondente. Ponderou, 
entretanto, que o pagamento não deve ser cessado nos casos em que a lei municipal preveja a 
incorporação desta gratificação caso o servidor tenha preenchido os requisitos legais da 
incorporação antes da data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/19 (13.1.19), que 
incluiu o § 9º ao art. 39 da CF, em face da natureza definitiva auferida pela incorporação. A 
proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00010/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.2.13 Tomada de Contas Especial.- Ausência de formalização do pedido de concessão de 
diárias – Ocorrência de dano ao erário. Em razão da constatação de dano ao erário do 
município de Adelândia, pela concessão de forma irregular de diárias ao Prefeito, no período de 
2013 a 2016, foi determinada a realização de Tomada de Contas Especial. O Voto do Relator, 
corroborando com o entendimento da SAP e do MPC, foi aprovado por unanimidade declarando 
que na análise das contas tomadas foi verificada a irregularidade referente à ausência de 
formalização dos pedidos de concessão de diárias e à ausência de prestação de contas das diárias 
recebidas. Ainda, que não há no município processo administrativo de concessão de diárias nem 
informações obrigatórias, concernentes ao destino e motivo legítimo do deslocamento, ao 
período de permanência e ao número de diárias, de sorte que restou evidenciada clara 
discordância entre a situação encontrada no município e o estabelecido pela legislação. Um dos 
fundamentos do Voto foi o art. 8º da Lei Municipal nº 352/12, que define para a concessão de 
diárias a necessidade de relatório resumido da viagem e a apresentação de documentação 
comprovatória da efetiva realização do deslocamento. Concluiu que a omissão do beneficiado 
deu causa a pagamento de indenizações em valores incompatíveis com as atividades 
administrativas do Prefeito, ocasionando dano ao erário pela presunção de utilização indevida 
dos recursos municipais, resultando na imputação de débito e na aplicação de multa. O Relator 
ressaltou que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso 
Extraordinário nº 848.826/DF, o acórdão não produz efeitos para os fins da alínea “g” do inciso 
I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 (inelegibilidade). Parecer Prévio PP nº 00298/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.2.14 Irregularidade na cessão de estagiários do município par Órgãos integrantes de outro 
Ente Federativo em desacordo com a Lei do Estágio. Representação proposta pelo 
Ministério Público Estadual, referente à supostas irregularidades em Convênio celebrado entre o 
município de Trindade, o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL foi 
julgada, no mérito, parcialmente procedente, diante da irregular cessão de estagiários para órgãos 
de outro ente federativo, em desacordo com a relação delineada na Lei nº 11.788/08 e no próprio 
Convênio, além de ter havido descumprimento da reserva de 10% das vagas a pessoas portadoras 
de necessidades especiais, ao teor do § 5 º do art. 17 da Lei nº 11.788/08. O Relator constatou 
ser irregular, por ausência de amparo legal, a cessão ou disposição de estagiário a órgão diverso 
do vinculado, por ser imprópria a tríade: instituição de ensino, parte concedente e estagiário, 
especialmente pela inadequação do acompanhamento e da avaliação do estágio pela parte 
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concedente, que não pode executá-la a partir da cessão, nos moldes do inciso VII do art. 9º da 
Lei nº 11.788/08. Salientou que a despesa é vinculada à parte concedente, cuja autorização do 
custeio de despesas de competência de outros entes da federação pelos municípios por meio da 
Lei de Responsabilidade Fiscal só é permitida nos casos de autorização na LDO e na LOA, no 
convênio, no acordo, no ajuste ou congêneres, hipótese não verificada no caso em estudo. 
Igualmente, o Relator apontou o descumprimento da reserva de 10% das vagas de estágio às 
pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008 
e aplicou multa ao Gestor do Poder Executivo de Trindade pelo descumprimento do inciso VIII 
do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e, concomitantemente, alertou sobre o planejamento 
da efetiva necessidade e da quantidade exata de estagiários em cada órgão, alocação de estagiários 
em cumprimento ao art. 17 da Lei 11.788/2008 e comprovação de servidores suficientes para o 
exercício das atividades públicas a fim de não desvirtuar o contrato de estágio com o desempenho 
das funções típicas da administração. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 
03267/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.2.15 Vereadores. Subsídios. Base de Cálculo. Limite. Violação. Quando da fixação dos subsídios 
dos vereadores, a Câmara Municipal deve atentar para a inclusão, na base de cálculo, da parcela 
relativa ao 13º salário dos Deputados Estaduais, uma vez que essa prática, conquanto não 
represente violação ao limite previsto no art. 29, inciso VI, alínea “b”, da CRFB/88, impede o 
direito à percepção do décimo terceiro salário previsto no art. 7º, VIII, da Constituição aos 
vereadores. Processo nº 821.872-1/16, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 4, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.16 Admissão de pessoal. Admissão servidor temporário. Exame de legalidade. Termo de 
ajustamento de conduta. Aditivo. Necessidade temporária de excepcional interesse 
público. Ocorrência. Registro deferido. 1. A imprescindibilidade da manutenção em 
funcionamento a contento do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado das medidas 
que têm sido adotadas pela Administração Pública Estadual, especialmente as concernentes à 
realização de concurso público, devem ser levadas em consideração no controle de legalidade de 
admissão de servidores temporários. 2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta, 
devidamente aditivado, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 1° e parágrafo único, da Lei Complementar n.° 
07/1991 (e alterações), paralelamente à adoção de medidas administrativas preparatórias à 
realização de concurso público. 3. Os direitos do contratado devem ser resguardados, com base 
nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. 4. Registro deferido. Acórdão nº 
60.192/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.17 Pedido de rescisão. Procuradoria Geral do Estado. Admissão de pessoal. Controle de 
legalidade. Possibilidade. Acumulação ilegal de cargos. Direito de opção. Não 
observância. Cessação de pagamentos. Supressão de meios de subsistência. Ausência de 
citação do servidor. Cerceamento direito ao contraditório e a ampla defesa. Princípio da 
dignidade da pessoa humana. Medida cautelar. Efeito suspensivo. Possibilidade. 1. É 
possível o conhecimento de Pedido de Rescisão nos casos de ato de admissão de pessoal quando, 
em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do formalismo moderado, 
estiver-se diante de situação extraordinária na qual estejam sendo discutidos fatos relativos à 
própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e à violação de direito pessoal. 2. 
Caracteriza fumus boni juris a existência de indícios de cerceamento do direito ao contraditório 
e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), em razão da ausência de citação do interessado para que 
apresente defesa contra decisão da qual possam decorrer efeitos desfavoráveis, com base em 
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interpretação sistemática do art. 216 do RI-TCE/PA e Súmula Vinculante n.º 3 do STF. 3. Há 
periculum in mora quando os pagamentos discutidos representarem a própria remuneração do 
servidor, prestação de natureza alimentar, cuja interrupção compromete a capacidade de 
manutenção dos meios essenciais à sua subsistência, a que tem direito em decorrência de 
aprovação em concurso público. 4. É possível, em casos excepcionais, a concessão de efeito 
suspensivo em sede de pedido de rescisão quando presentes os requisitos para concessão de 
medida cautelar, a saber: a) fumus boni iuris; b) periculum in mora; c) receio de grave lesão ao 
erário ou a direito alheio, risco de ineficácia da decisão de mérito ou inviabilização ou 
impossibilidade da reparação do dano (art. 251 c/c art. 252 do RI-TCE/PA). Precedentes do 
TCU (Acórdão 1918/2015- Plenário e Acórdão 2717/2015-Plenário) e do TCE/PA (Resolução 
nº 18.848). Resolução nº 19.175/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.18 Admissão de Pessoal. Contratos de servidores temporários. Exame da legalidade. 
Competência constitucional do TCE-PA. Legalidade. Deferimento do registro. 1. A Lei 
Complementar Estadual n. 07/91, a qual foi modificada pela Lei Complementar Estadual n. 131, 
de 16/04/2020, previa hipóteses gerais e abrangentes para a contratação de servidores 
temporários, conforme constava no parágrafo único do art. 1° da referida lei. 2. Sendo o ato 
editado conforme o narrado dispositivo, constitui-se em ato jurídico perfeito. 3. Assim, 
obedecido o mandamento constitucional de que a lei não retroagirá para atingir o ato já 
constituído, conforme mandamento constitucional positivado no art. 5°, XXXVI, e tendo por 
fundamento de que a análise feita pelo Tribunal de Contas sobre a admissão se constitui num ato 
autônomo de controle, na esteira do Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942 – LINDB, com a 
redação dada pela Lei n. 13.655, de 25/04/2018, o deferimento do registro é medida que se 
impõe, ainda que se trate de substituição de servidor temporário por outro, à luz da permissão 
constante na redação originária do parágrafo único do art. 1° da Lei Complementar Estadual n. 
07/91. Acórdão nº 60.521/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.19 Admissão de Servidor Temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento de 
Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido. 1. A imprescindibilidade da manutenção em funcionamento a contento do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado das medidas que têm sido adotadas pela 
Administração Pública Estadual, especialmente as concernentes à realização de concurso público, 
devem ser levadas em consideração no controle de legalidade de admissão de servidores 
temporários. 2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta, devidamente aditivado, 
autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, desde que atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo art. 1° e parágrafo único, da Lei Complementar n.° 07/1991 (e alterações), 
paralelamente à adoção de medidas administrativas preparatórias à realização de concurso 
público. 3. Os direitos do contratado devem ser resguardados, com base nos princípios da 
segurança jurídica e da proteção à confiança. 4. Registro deferido. Acórdão nº 60.192/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.20 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. Professor 
especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. Deferimento 
excepcional do registro.  1. Contratação sustentada no TAC realizado entre o MPT, MPF e o 
Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública 00187006520055080013, que permite a 
contratação de novos temporários para atender as necessidades da comunidade indígena. 2. 
Excepcionalidade da contratação de professor especializado na educação especial indígena, no 
qual repousa grande dificuldade de recrutamento pela via do concurso público. Deferimento 
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Excepcional. Acórdão nº 60.540/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.21 Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento de registro. 1. Nas contratações de servidor temporário o órgão contratante deve 
apresentar ao Tribunal, para fins de registro, documentação comprobatória dos procedimentos e 
critérios adotados que evidenciem a observância dos princípios constitucionais da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 5 da LC 07/91). 2. Registro deferido. 
Acórdão nº 60.545/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.22 Exame de legalidade. Ato de admissão. Educação indígena. Vigia. Excepcional interesse 
público. Continuidade do serviço público. 1. Pode caracterizar caso de excepcional interesse 
público e autorizar a contratação por tempo determinado a falta ou insuficiência de pessoal para 
atendimento da área de educação de uma comunidade indígena, segundo o art. 1º, parágrafo 
único, da Lei Complementar nº 07/1991. 2. Nos casos envolvendo contratação de pessoal para 
atender comunidades indígenas, é necessário um tratamento sensível às particularidades e 
limitações fáticas e culturais do contexto em que se incluem, na medida autorizada pela lei e pela 
Constituição. 3. No contexto excepcional de emergência pública ocasionada pala pandemia do 
COVID-19, deve-se dar primazia ao princípio da continuidade do serviço estatal, como forma 
de evitar que uma comunidade seja privada de um serviço essencial serviço por tempo 
indeterminado. Acórdão nº 60.556/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.23 Admissão de pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Deferimento 
excepcional do registro.  1. Justificativas apresentadas para as admissões que não demonstram 
a necessidade temporária de excepcional interesse público, ambos imprescindíveis à contratação 
por força do art. 1º, caput e parágrafo único da LC nº 07/91. 2. A contratação temporária deve 
ser excepcional, para atender uma necessidade esporádica de serviço e não pode ser usada para 
substituições reiteradas de servidores, vez que caracterizaria, assim, uma necessidade permanente 
de serviço, o que deve, por mandamento constitucional, ser suprido por concurso público. 
Acórdão nº 60.336/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.24 Admissão de servidor temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento de 
Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido. 1. A imprescindibilidade da manutenção em funcionamento a contento do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado das medidas que têm sido adotadas pela 
Administração Pública Estadual, especialmente as concernentes à realização de concurso público, 
devem ser levadas em consideração no controle de legalidade de admissão de servidores 
temporários. 2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta, devidamente aditivado, 
autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, desde que atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo art. 1° e parágrafo único, da Lei Complementar n.° 07/1991 (e alterações), 
paralelamente à adoção de medidas administrativas preparatórias à realização de concurso 
público. 3. Os direitos do contratado devem ser resguardados, com base nos princípios da 
segurança jurídica e da proteção à confiança. 4. Registro deferido. Acórdão nº 60.192/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 
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1.2.25 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. Professor 
especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. Deferimento 
excepcional do registro. 1. Contratação sustentada no TAC realizado entre o MPT, MPF e o 
Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública 00187006520055080013, que permite a 
contratação de novos temporários para atender as necessidades da comunidade indígena. 2. 
Excepcionalidade da contratação de professor especializado na educação especial indígena, no 
qual repousa grande dificuldade de recrutamento pela via do concurso público. Deferimento 
Excepcional. Acórdão nº 60.540/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.26 Exame da legalidade. Ato de admissão. Professor para educação especial indígena. 
Excepcional interesse público. Continuidade do serviço público. 1. Pode caracterizar caso 
de excepcional interesse público e autorizar a contratação por tempo determinado a falta ou 
insuficiência de pessoal para atendimento da área de educação de uma comunidade indígena, 
segundo o art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 07/1991. 2. Nos casos envolvendo 
contratação de pessoal para atender comunidades indígenas, é necessário um tratamento sensível 
às particularidades e limitações fáticas e culturais do contexto em que se incluem, na medida 
autorizada pela lei e pela Constituição. 3. No contexto excepcional de emergência pública 
ocasionada pala pandemia do COVID-19, deve-se dar primazia ao princípio da continuidade do 
serviço estatal, como forma de evitar que uma comunidade seja privada de um serviço essencial 
serviço por tempo indeterminado. Acórdão nº 60.556/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

1.2.27 Representação. Reajustes dos vencimentos dos servidores do poder executivo estadual. 
Aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Chefe 
do Executivo (art. 21, parágrafo único, da LRF). Ato de revisão geral anual (art. 37, X). 
Irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88). Iniciativa privativa em cada caso. 
Revisão para a generalidade dos servidores de um poder ou órgão. Possibilidade. 
Preenchimento dos requisitos para revisão (art. 169, § 1º, I e II, CF/88 c/c o art. 16, I, da 
LEF). Caracteriza revisão geral anual (art. 37, X, CF/88) o ato que se propõe a recompor o poder 
aquisitivo das remunerações e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos de 
determinado ente federativo, protegendo-os dos efeitos da inflação sobre a economia, enquanto 
consequência lógica do princípio da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos (art. 37, XV, 
CF/88). 2. O art. 37 da Constituição Federal exige a observância da “iniciativa privativa em cada 
caso”, de forma que a competência para proposta de revisão deve ser dada a efeito pelo chefe do 
poder ou órgão respectivo, sob risco de violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º, 
CF/88). 3. O objeto da vedação proposta no art. 21, parágrafo único, da LRF não alcança a 
revisão anual, pois traduz mera recomposição da remuneração resultante de comando 
constitucional explícito, constituindo exceção ao cumprimento do limite de despesa com pessoal. 
4. A finalidade do art. 21 da LEF é evitar o favorecimento indevido em final de mandato, o 
crescimento das despesas com pessoal e a consequente afetação dos orçamentos futuros. Possui, 
assim, manifesto caráter de moralidade pública, no sentido de assegurar o manejo correto dos 
bens públicos e promover uma política de Estado, não de governo, impedindo o 
comprometimento orçamentário da gestão sucessora, e não alcança a revisão anual. 5. A vedação 
temporal de 180 dias anteriores ao término do mandato do titular do poder ou órgão para 
aumento da despesa com pessoal atinge somente o ato de expedição pelo respectivo titular, e não 
o aumento da despesa em si. 6. Preenchidos os requisitos para expedição de ato de revisão geral 
(art. 169, §1º, I e II, da CF/88 e art. 16, II, da LEF) e não havendo vícios que o maculem, não há 
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óbice à sua validade. Acórdão nº 60.311/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.28 Consulta. Atos de pessoal. Unificação de vínculos efeitos distintos. Impossibilidade. 
Repercussões na vida funcional vinculadas a cada cargo no qual o servidor ingressou. 
Inconstitucionalidade da norma municipal. Vício formal. Vício material. O TCE/SC criou 
o prejulgado 2241 oriundo de consulta acerca de unificação de vínculos funcionais prevista em 
lei ordinária municipal, informando que não encontra amparo no ordenamento jurídico em vigor, 
pois contraria preceitos constitucionais, a Lei Orgânica do Município de Navegantes e o Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores municipais, ao estabelecer mudanças no padrão 
vencimental, no período de exercício no cargo unificado e na regra de inativação dos servidores 
que optarem pela união de matrículas nela possibilitada. Trata-se de Consulta formulada pela 
Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - 
NAVEGANTESPREV, acerca da possibilidade de unificação de matrículas de servidores 
públicos municipais, detentores de cargos com funções idênticas, visando à única aposentadoria 
com carga horária maior, nos termos da Lei municipal n. 3.309/2018. De acordo com o Relator, 
“a questão controvertida recai sobre a interpretação dos preceitos estabelecidos na Lei municipal 
n. 3.309/2018, que permite aos servidores ocupantes de cargos com funções idênticas requerer a 
unificação das matrículas, passando a ocupar apenas um, com carga horária de, no máximo, 40 
horas semanais. A disposição do art. 1º é suficiente para evidenciar a interpretação a ser dirimida: 
“Art. 1º Os servidores municipais que forem detentores de duas matrículas, cujos cargos possuam 
função idêntica e que não contrariem a previsão estampada no art. 37, XVI da Constituição da 
República Federativa do Brasil, poderão, em caráter opcional, transformar suas duas matrículas 
em uma única, de até 40 (quarenta) horas de jornada semanal de trabalho, com os vencimentos 
proporcionais”. O Relator explicou que “em relação aos servidores abrangidos pelas regras de 
transição do art. 6º da EC n. 41/2003 e 3º da EC n. 47/2005, reproduzidas nos arts. 61 e 62 da 
Lei Complementar municipal n. 99/2011, é possível inferir que haveria ganho vencimental e, 
consequentemente, de proventos aposentatórios. [...] Isso porque as contribuições que o servidor 
eventualmente tenha efetuado no cargo mais recente, no que tange ao vencimento unificado, 
podem não atender aos períodos mínimos a que alude o art. 3º da EC n. 47/2005, ou seja, de 25 
anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der 
a aposentadoria”. Portanto, para o Relator, “resta evidente que as repercussões remuneratórias e 
previdenciárias oriundas da aplicação da Lei municipal n. 3.309/2018 não encontram amparo 
legal”. Ainda extrai-se da ementa do voto do Relator: “O Tribunal de Contas, no exercício de 
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, 
afastando a aplicação da norma violadora da Constituição, desde que a análise se limite a casos 
concretos. Tal apreciação, no entanto, não abarca a declaração de inconstitucionalidade, in 
abstrato, com a finalidade de extirpar do ordenamento jurídico a norma considerada 
inconstitucional, por ser de competência exclusiva do Poder Judiciário. @CON-20/00131900, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.29 Consulta. Cumulação de cargos. Caso concreto. Não conhecimento. Remessa de 
prejulgados. O TCE/SC não conheceu Consulta formulada pelo Presidente à época da Câmara 
Municipal de Seara, solicitando manifestação acerca da legalidade de designação de servidora 
efetiva, ocupante do cargo de Controlador Interno, para exercer concomitantemente as funções 
de Ouvidor Legislativo, por não preencher o requisito de admissibilidade previsto no art. 104, II, 
do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Inicialmente, o Relator explicou 
que a Consulta “contém a indicação precisa das dúvidas ou controvérsias a serem esclarecidas; 
versa sobre matéria de competência do Tribunal de Contas e foi formalizada por meio de parecer 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2241
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000131900
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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da assessoria jurídica do órgão consultivo”. Todavia, analisou o Relator, “que, de fato, tal como 
explicitado pela área técnica, ‘[...] a dúvida ora posta não se amolda ao requisito estipulado no 
inciso II do citado art. 104, por se tratar de caso concreto inviabilizando a análise sobre este fato 
específico no bojo do presente processo”. Para o Relator, “o questionamento formulado na 
presente consulta demonstra a situação concreta da servidora municipal, ocupante do cargo de 
Controlador Interno e designada como responsável pela Ouvidoria Geral do Poder Legislativo, 
sem percepção de gratificação”. Assim, “considerando que a presente consulta visa, claramente, 
ao atendimento de questão concreta e considerando que as decisões consultivas do Tribunal 
devem se revestir de perfil interpretativo sobre normas de caráter geral, impessoal e abstrato, não 
sendo o caso destes autos, entendo acertada a sugestão da Diretoria de Atos de Pessoal e do 
Ministério Público de Contas, no sentido de não conhecer da consulta, uma vez que não restou 
observado o art. 104, II, do Regimento Interno deste Tribunal” complementou o Relator. 
Contudo, sobre o tema questionado, o Relator destacou os Prejulgados nºs 2227, 2165, 2068, 
1900, 814, 663, 586 e 340, por entender oportuno “o encaminhamento dos mesmos no intuito 
de auxiliar o consulente”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. CASO 
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DE PREJULGADOS. Não deve ser 
conhecida a consulta que verse sobre caso concreto, por força de requisito de admissibilidade 
previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, o que não impede a remessa ao Consulente de 
Prejulgados que versem sobre a matéria objeto de questionamento, no intuito de orientar e 
contribuir para o aprimoramento da gestão pública”. @CON-19/00961447, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.30 Consulta. Servidor público. Desvio de função. Situação ilegal. Diferenças salariais. 
Indenização. Reconhecimento. Pagamento. Possibilidade. Situação excepcional, 
emergencial e temporária. Objetivo. Evitar a descontinuidade do serviço público. 
Prescrição. O Tribunal de Contas de Santa Catarina respondeu à consulta realizada pelo diretor-
presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul acerca de 
procedimentos a adotar em caso de pedido administrativo de pagamento de diferença de 
vencimentos decorrente de desvio de função, da viabilidade de pagamento e prazo prescricional 
com a criação do prejulgado 2234. Trata-se de Consulta formulada com base nos seguintes 
questionamentos: “1. Como a Administração Pública deve proceder perante um pedido 
administrativo de pagamento da diferença de vencimentos decorrente de desvio de função? 2. Se 
constatados preenchidos os requisitos que comprovam o direito do servidor, poderia a 
Administração Pública proceder ao pagamento ou há algum óbice previsto legalmente ou perante 
o Tribunal de Contas? 3. Sendo permitido o pagamento, existe algum prazo definido para análise 
do requerimento? 4. Se o requerimento ficar sem análise por alguns anos ele ainda poderá ser 
considerado válido? 5. E se o servidor solicitar o pagamento referente aos últimos cinco anos do 
requerimento, poderá receber por todo o período, sendo os últimos cinco anos mais o período 
de trâmite do requerimento?”  Inicialmente, o Relator explicou que “o desvio de função em geral 
ocorre por erro administrativo e falhas de gestão, quando diante de uma situação fática, ao invés 
de tomar providências para prover de forma regular um cargo ou função, permite ou designa (em 
geral informalmente) que servidor de outro cargo exerça as funções”. Para o Relator, “o mais 
comum é o exercício efetivo e sem formalização em ato administrativo próprio (de facto) de uma 
função de chefia (função gratificada). Conforme a jurisprudência, em situações excepcionais, 
emergenciais e transitórias, seria admissível o exercício temporário das funções de um cargo por 
ocupante de outro. Só tem lugar e com a devida motivação, quando tem o objetivo exclusivo de 
assegurar a observância do princípio da continuidade do serviço público”. Sobre o primeiro 
questionamento, “como a Administração Pública deve proceder perante um pedido 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2227
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2165
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2068
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1900
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=814
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=663
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=586
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=340
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900961447
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2234
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administrativo de pagamento da diferença de vencimentos decorrente de desvio de função?”, o 
Relator respondeu que “o reconhecimento do direito pela Administração e correspondente 
pagamento de diferenças salariais em razão de desvio de função, exclusivamente a título de 
indenização, ainda que decorrente de situação irregular e que deve ser imediatamente cessada, 
depende de apuração em processo administrativo, onde seja: a) comprovado que o desvio de 
função tenha ocorrido em situação excepcional, emergencial e temporária e com a finalidade 
exclusiva de evitar a descontinuidade de serviços públicos, com ciência dos gestores da unidade; 
b) demonstrado que o servidor detinha qualificação técnica para o exercício das atividades do 
outro cargo, sem invasão de competências privativas de profissões regulamentadas; c) 
comprovada a inequívoca e efetiva realização de atividades pertinentes às atribuições ao cargo 
onde ocorreu o desvio de função, por meio de documentos hábeis e legítimos para o caso”. Sobre 
o segundo questionamento, se “preenchidos os requisitos que comprovam o direito do servidor, 
poderia a Administração Pública proceder ao pagamento ou há algum óbice previsto legalmente 
ou perante o Tribunal de Contas”, o Relator respondeu que “o desvio de função que não tenha 
decorrido de situação excepcional, emergencial e temporária, com a finalidade única de evitar a 
descontinuidade de serviços públicos e não haja inequívoca comprovação da efetiva realização 
de atividades do outro cargo, por caracterizar ilícito administrativo, deve ser imediatamente 
suspensa, com concomitante apuração das responsabilidades por meio de processo 
administrativo, hipótese em que a Administração somente pode realizar pagamento de eventuais 
diferenças salariais em razão de condenação do ente por decisão judicial”. Sobre os três últimos 
questionamentos, se “permitido o pagamento, existe algum prazo definido para análise do 
requerimento?”, se “o requerimento ficar sem análise por alguns anos ele ainda poderá ser 
considerado válido?”, e ainda, “se o servidor solicitar o pagamento referente aos últimos cinco 
anos do requerimento, poderá receber por todo o período, sendo os últimos cinco anos mais o 
período de trâmite do requerimento?”, o Relator explicou que, verificada a ocorrência de 
prescrição, esta “será de cinco anos contados da data do requerimento, nos termos do Decreto 
n. 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que não corre o prazo 
prescricional durante o período de análise do pedido, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades quando da ocorrência de injustificada inércia da Administração na decisão do 
requerimento”. @CON-19/00526783, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.31 Consulta. Servidores efetivos. Carga horária. Aumento da lei. Proporcional incremento 
da remuneração. Possibilidade. Precedentes. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo 
Prefeito Municipal de Irati, com a criação do Prejulgado 2235 que possui a seguinte redação: “É 
possível o aumento de carga horária de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, 
caso em que deverá ser proporcionalmente majorado o vencimento de tais servidores, bem como, 
as verbas de caráter individual que a ele forem vinculadas, nos termos da legislação vigente. Tais 
incrementos de carga horária deverão respeitar as atribuições dos cargos atingidos, ser previstos 
em Lei formal autorizadora e observar o disposto na Lei Complementar Federal nº.101/2000 
quanto ao aumento de despesas com pessoal e criação de despesas de caráter continuado”. Trata-
se de Consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Iratin a qual o consulente questiona: “Em caso 
de hipoteticamente o Município supostamente vir a alterar a carga horária de servidor ou 
servidores públicos efetivos e estável passando de 20 horas para 30 horas. Considerando que este 
ou este servidor ou servidores passaram a ter adquirido ao longo da sua carreira vários triênios e 
várias progressões por mérito. Considerando que o aumento das horas que seriam de 50% 
automaticamente seu vencimento também aumenta na mesma proporção. A questão é: Se caso 
fosse eventualmente editado lei neste sentido (aumento da carga horária em 50%), as progressões 
por mérito e triênios, legalmente adquiridas por Lei, se estas teriam aumento na mesma proporção 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900526783
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2235
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dos 50% sobre o valor já adquirido?”  De acordo com o Relator, o Consulente apresenta “situação 
hipotética onde os vencimentos de servidores públicos efetivos e estáveis são majorados em 
função do aumento da carga horária, e questiona quais seriam os possíveis efeitos deste aumento 
nas verbas que integram sua remuneração, quais sejam, progressões por mérito já incorporadas 
ao vencimento e triênios”. O Relator destacou que “o incremento proporcional da remuneração 
em função de ampliação da jornada de trabalho de servidores não apenas é uma possibilidade 
legal como também uma obrigação da Administração Pública, já que a omissão do Ente Público 
em fazê-lo poderia ocasionar o enriquecimento ilícito do Estado, bem como a violação da regra 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. O Relator informou que os Prejulgados 1138, 
1265, 1961 e 1017 “deixam claro que compete ao Município disciplinar acerca destas 
mencionadas alterações através de lei formal, devendo se dar com as proporcionais repercussões 
na remuneração e na contribuição previdenciária e ocorrer em estrita observância das atribuições 
do cargo ocupado, sempre observando as condições,exigências e limitações impostas pelo art. 
169 da Constituição Federal, bem como pelos artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei Complementar 
nº. 101/00, sob pena de nulidade dos atos”. Ademais, para o Relator, “o Estatuto dos Servidores 
Municipais define em seu artigo 60, parágrafo terceiro, que o adicional trienal é fixado com base 
no vencimento base do servidor, de forma que o aumento proporcional do vencimento implica 
no subsequente aumento da fração a título do referido adicional. As progressões seguem 
entendimento análogo ao acima referenciado, conforme pode-se observar no texto do art. 16, 
parágrafo segundo da Lei Municipal nº. 721/2011”.  
Por fim, o Relator concluiu que, “de acordo com a legislação do Município de Irati, tanto os 
valores pagos a título de adicional por tempo de serviço quanto a título de progressão são 
vinculados ao vencimento do servidor, devendo neste caso ser proporcionalmente elevados 
quando houver aumento do vencimento”. @CON-19/00880870, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.32 Consulta. Servidores. Cargos. Funções acumuláveis. Acúmulo de remuneração. Teto 
remuneratório. Incidência individual para cada cargo. Decisões do STF. Repercussão 
geral.  O TCE/SC reformou o item 4 do Prejulgado 0653, através de resposta à Consulta 
formulada pela Presidência do próprio Tribunal, em razão das recentes decisões exaradas pelo 
Supremo Tribunal Federal, com relação à questão da aplicação do teto constitucional previsto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal para os casos de acumulação de remunerações, 
subsídios e proventos decorrentes de mais de um vínculo com a Administração Pública. Trata-se 
de processo de revisão do Prejulgado 0653, determinado pelo Tribunal Pleno na decisão do 
Processo @REP-18/00082263, referente à aplicação do teto remuneratório quando houver 
acúmulo de vínculos com a administração pública. O Relator explicou que, "ao decidir sobre o 
processo @REP-18/00082263 (que tratava sobre aplicação de redutor de teto remuneratório 
constitucional em caso de mais de um cargo público) o Tribunal Pleno determinou à área 
competente deste Tribunal promover 'estudo e acompanhamento do tema, relacionado à 
pertinência do teor do Prejulgado 0653 em razão das recentes decisões exaradas pelo Supremo 
Tribunal Federal, para que se possa firmar uma posição definitiva com relação à questão da 
aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, isto é, se 
deve incidir sobre o somatório das remunerações, proventos salários, subsídios ou quaisquer 
outras verbas remuneratórias percebidas, ou deforma isolada em cada vínculo; e, se for o caso, 
encaminhe à Presidência desta Casa a proposição de revisão e alteração do referido prejulgado 
na forma regimental". O Relator informou que "o exame preliminar da Coordenadoria de 
Jurisprudência verificou que o Prejulgado 0653 estaria em desacordo com o entendimento atual, 
o que exigiria a sua reforma", e "então foi autuado o presente processo de Consulta". Segundo o 
Relator, a área técnica apontou que o Prejulgado 0653, em seu item 4, especificava que: "4. O 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1138
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1265
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1961
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1017
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900880870
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800082263
http://107.75.19.87/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
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provento de aposentadoria, o subsídio de agente político e a remuneração pelo exercício de cargo 
público, recebidos cumulativamente, devem observar o teto remuneratório instituído pelo inc. 
XI do art. 37 da Constituição Federal. Caso a remuneração ultrapassar o teto constitucional, 
deverá sofrer a redução obrigatória, sem direito de recebimento posterior, determinada pelo art. 
17 do ADCT, bem como a restituição dos valores recebidos a maior, dentro dos limites mensais 
previstos pela legislação". Contudo, o Relator salientou que, de acordo com a área técnica, 
"denota-se que o item 4 contém diretriz no sentido de que proventos de aposentadoria, subsídio 
de agente político e remuneração pelo exercício de cargo público, quando percebidos 
cumulativamente, devem ser considerados conjuntamente para fins de observância do teto 
remuneratório constitucional. Ao enfrentar a matéria nos processos já mencionados, no entanto, 
o Supremo Tribunal Federal firmou, sob a sistemática de repercussão geral, tese de seguinte teor: 
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos 
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos 
ganhos do agente público”. O Relator abordou a questão quanto ao necessário alinhamento do 
entendimento deste Tribunal de Contas com o decisum do STF, e mencionou o entendimento 
do TCU, no TC 000.776/2012-2, Natureza(s): Consulta, Relator: Ministro Benjamin Zymler, 
Sessão: 14/03/2018, no qual foi decidido que, “no que diz respeito às Cortes de Contas, muito 
embora não estejam elas sujeitas aos mecanismos processuais integrantes do Sistema Judiciário, 
entendo, pelos motivos já anteriormente expostos, que também elas devem respeitar a autoridade 
das decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas em regime de repercussão geral”. E 
complementou o Relator, “como se sabe, o julgamento efetuado em regime de repercussão geral 
é desprovido de eficácia erga omnes e não possui efeito vinculante. Nada obstante isso, o sistema 
processual civil, em nome da racionalidade e eficiência do Sistema Judiciário, e, sobretudo, em 
virtude do princípio da segurança jurídica, criou diversos mecanismos para que os juízes e 
tribunais de segunda instância respeitem a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal 
tomada em regime de repercussão geral (cf. Rcl 10.793/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, in 
DJ 6/6/2011)”. Desta feita, superada a questão quanto ao necessário alinhamento do 
entendimento deste Tribunal de Contas com o decisum do STF, o Relator analisou a discussão 
acerca da observância do teto remuneratório que decorre de um lado, da autorização 
constitucional para a acumulação remunerada de cargos públicos em certas hipóteses, e, de outro, 
da limitação remuneratória imposta, fruto da redação conferida ao art. 37, inciso XI da 
Constituição Federal. O Relator observou o RE 602.043, no qual “discutia-se a aplicabilidade do 
teto remuneratório à soma das remunerações provenientes da acumulação de dois cargos 
públicos privativos de médico do Estado de Mato Grosso, um na Secretaria de Saúde e outro na 
Secretaria de Justiça e Segurança Pública”, e explicou que se verificou “que o STF fez uma 
interpretação daquele dispositivo (inciso XI) à luz da permissão de acumulação dos cargos 
indicados no art. 37, inciso XVI, chegando à conclusão de que se o constituinte permitiu a 
acumulação remuneratória em determinados casos, deve igualmente permitir que o teto 
remuneratório seja aferido de forma apartada, isto é, para cada vínculo isoladamente”. O Relator 
também mencionou o RE 612.975, no qual a discussão “referia-se à aplicabilidade do teto 
remuneratório sobre proventos de aposentadoria percebidos cumulativamente com a 
remuneração de cargo público, relativo a tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado 
que exercia o cargo de odontólogo, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde”, e “desses 
julgamentos, depreende-se que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas de Minas 
Gerais deram interpretação mais aberta, enquanto o Tribunal de Contas do Paraná fez uma leitura 
mais restritiva dos Temas firmados”. O Relator analisou mais detidamente os fundamentos das 
decisões exaradas pela Corte Suprema “no RE 612.975, ao conferir interpretação conforme à 
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Constituição para afastar possível interpretação literal do art. 37, inciso XI, o Min. Marco Aurélio: 
A regra do teto constitucional expressa duplo objetivo. De um lado, há nítido intuito ético, de 
modo a impedir a consolidação de ‘supersalários’, incompatíveis com o princípio republicano, 
indissociável do regime remuneratório dos cargos públicos, no que veda a apropriação ilimitada 
e individualizada de recursos escassos. De outro, é evidente a finalidade protetiva do Erário, 
visando estancar o derramamento indevido de verbas públicas. O teto constitucional, quando 
observado e aliado aos limites globais com despesas de pessoal – artigos 18 a 23 da Lei 
Complementar nº 101/2000 –, assume a relevante função de obstar gastos inconciliáveis com a 
prudência no emprego dos recursos da coletividade. A percepção somada de remunerações 
relativas a cargos acumuláveis, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não 
interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional”. Mais adiante, continuou o Relator, 
“o Ministro defende uma interpretação sistemática do texto constitucional, ressaltando que impor 
limitador nos casos de vínculos acumuláveis representaria enriquecimento sem causa do Poder 
Público e violação ao princípio da isonomia, além de destacar que a regra de acumulação não 
beneficia o servidor, mas sim a coletividade”. O Relator retornou à análise de precedentes 
normativos deste Tribunal, ressaltando que “dentre as premissas firmadas no Prejulgado 0653 
desta Corte de Contas, conforme já registrado, o item 4 trata da matéria decidida perante o 
Supremo Tribunal Federal nos processos de Recurso Extraordinário 602.043 e 612.975, relativa 
à aplicabilidade do teto remuneratório quando presentes a acumulação constitucional de 
provento de aposentadoria, o subsídio de agente político e a remuneração pelo exercício de cargo 
público. Observa-se, contudo, que o mencionado item não abarca a discussão acerca da 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas na amplitude dada pela tese de repercussão 
geral do Supremo Tribunal Federal”. Assim sendo, o Relator concluiu que “ainda que houvesse 
entendimento particular noutra direção, nesse momento, ante o entendimento delineado pelo 
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, só resta acompanhar as conclusões e sugestões da 
Diretoria técnica e do Ministério Público de Contas para revisão do item 4 do Prejulgado 0653”. 
Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator, o novo entendimento do item 4, do Prejulgado 
0653: “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, 
a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um 
dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório 
dos ganhos do agente público, nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal, nos 
julgamentos dos Temas de Repercussão Geral nº 377 (RE 612.975) e nº 384 (RE. 602.043)”. 
@CON-19/00909607, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.33 Consulta. Servidores. Horas extras. Base de cálculo. Reforma de prejulgado. O TCE/SC 
reformou o Prejulgado 2019, o qual passou a ter a seguinte redação: “1. O município, ao 
regulamentar a remuneração do serviço extraordinário dos servidores sob regime estatutário, 
deve definir a base de cálculo do respectivo adicional utilizando como parâmetro a remuneração 
do servidor, considerada esta como o resultado da soma do vencimento básico do cargo com as 
vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em Lei”. Trata-se de Consulta autuada em 
razão de determinação para reforma de prejulgado, na decisão do processo n. @REP-
15/00114232, na sessão plenária de 29.07.2019, de relatoria do Conselheiro Herneus de Nadal. 
Na decisão, foi determinado à Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas uma avaliação acerca da 
necessidade de reformar o item “1” do Prejulgado n. 2019, no sentido de tornar sua redação 
condizente aos termos da Súmula Vinculante n. 16 do STF. Inicialmente, o Relator explicou que, 
na decisão que determinou a revisão do prejulgado n. 2019, exarada no processo @REP 
15/00114232, “se discutiu a base de cálculo incidente sobre o pagamento de adicional de horas 
extraordinárias prestadas pelos servidores do Município de Balneário Camboriú. Naqueles autos, 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900909607
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500114232
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500114232
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500114232
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500114232
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o Município de Balneário Camboriú optou por efetuar o pagamento da hora-extra com 
percentual incidente apenas sobre o vencimento-base do servidor, desconsiderando vantagens 
pecuniárias existentes (como uma gratificação especial)”. Para o Relator, na redação anterior do 
Prejulgado n. 2019, o município, “ao regulamentar a remuneração do serviço extraordinário dos 
servidores sob regime estatutário, teria a prerrogativa de definir a base de cálculo do adicional, 
optando pelo total da remuneração ou apenas pelo vencimento padrão do cargo. Segundo a 
determinação para revisão do prejulgado, este entendimento não encontraria respaldo no 
entendimento sumulado pela Suprema Corte”. O Relator salientou que, no seu entendimento, a 
Súmula Vinculante n. 16 não constitui parâmetro para a decisão da matéria posta na consulta, 
porque “o Precedente representativo da Súmula Vinculante n. 16 (Recurso Extraordinário n. 
582.019 – SP) discutia especificamente o conteúdo do inciso IV, do art. 7º (salário mínimo), 
verificando em que medida o seu conteúdo era aplicável aos servidores públicos. Em repercussão 
geral, a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência no sentido de que a garantia do salário-mínimo 
a que se referem os artigos 7º, IV e 39, §3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da 
remuneração percebida pelo servidor”. “Ao se estender este entendimento à todas as verbas 
constantes do parágrafo 3º do art. 39 da Constituição, estar-se-ia emprestando interpretação 
extensiva à Súmula Vinculante n. 16, alcançando outras espécies remuneratórias não tratadas no 
precedente representativo que deu origem à súmula”, complementou o Relator. Desta feita, para 
o Relator, “o fundamento para a presente decisão está no próprio texto constitucional (art. 7º, 
inciso XVI, e §3º do art. 39 da Constituição Federal), ao estabelecer, respectivamente, que a 
remuneração do serviço extraordinário seja superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
serviço normal e ao estender este direito aos servidores ocupantes de cargos públicos. Ao 
estabelecer o direito ao pagamento de horas-extras, a Constituição Federal faz menção ao termo 
‘remuneração’, portanto, esta deve ser a base de cálculo para o adicional de horas extras”. O 
Relator também observou que o Prejulgado 0708 já orienta neste sentido: “Os acréscimos 
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos, sendo vedado que uma mesma vantagem seja repetidamente 
computada sobre as demais vantagens, alcançando, inclusive, os proventos de aposentadoria. A 
base de cálculo para o cômputo de horas extras é o vencimento do servidor, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em Lei. Compete ao detentor do cargo de 
contador do quadro de pessoal permanente do município, a função de elaborar os relatórios de 
prestação de contas e de tomadas de contas”. Portanto, conclui o Relator, “o Prejulgado 2019 
encontrava-se dissonante da própria orientação já fixada pelo Tribunal de Contas e externada no 
prejulgado acima citado, sendo pertinente sua harmonização”. Por fim, extrai-se da ementa do 
voto do Relator: “CONSULTA. REFORMA DE PREJULGADO. DETERMINAÇÃO 
PLENÁRIA. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HORAS 
EXTRAS A SERVIDORES. REMUNERAÇÃO. Conforme os artigos 7º, XVI e 39, §3º da 
Constituição Federal, respectivamente, a remuneração do serviço extraordinário deve ser 
superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal e este direito é extensivo ao servidor 
ocupante de cargo público. A base de cálculo para o pagamento do adicional de horas extras à 
servidores públicos deve ser a remuneração do servidor, considerada esta a soma do vencimento 
básico com as vantagens permanentes fixadas em lei”. @CON-19/00962257, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.34 Consulta. Vereadores. Ressarcimento. Diárias e combustível. Motivação pública e 
interesse local. Ato normativo próprio. Dotação orçamentária específica. Recursos 
disponíveis. Prestação de contas. Autorização prévia e formal do ordenador de despesas. 
O TCE/SC respondeu Consulta encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Herval 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=708
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900962257
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d’Oeste a respeito de ressarcimento de diárias, despesas de combustível decorrentes de uso de 
veículo particular para reuniões na UVESC e ressarcimento de passagens aéreas. Trata-se de 
consulta encaminhada pelo Presidente da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina – 
UVESC e Presidente da Casa Legislativa de Herval d’Oeste, trazendo os seguintes 
questionamentos: “1. A Câmara Municipal pode pagar diária e ressarcir despesas de combustível 
decorrentes do uso de veículo particular de vereador para participar de reuniões da 
Diretoria/Conselho da UVESC – União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina que 
ocorrem em Florianópolis na sede da UVESC, para deliberarem sobre atividades ligadas a 
Entidades e Poder Legislativo Municipal? 2. É legal o pagamento de diárias aos vereadores 
quando do deslocamento em viagem a Capital do Estado na busca de recursos para o Município? 
3. É legal o pagamento de diárias e despesa de passagem aérea para vereador em viagem a Brasília 
na busca de recursos para o Município? E quando a viagem se destina a participar de atividades 
junto ao Senado ou Câmara dos Deputados?” Sobre o primeiro questionamento: "se a Câmara 
Municipal pode pagar diária e ressarcir despesas de combustível decorrentes do uso de veículo 
particular de vereador para participar de reuniões da Diretoria/Conselho da UVESC – que 
ocorrem em Florianópolis, para deliberarem sobre atividades ligadas a Entidades e Poder 
Legislativo Municipal", o Relator explicou que, "é defeso ao legislativo municipal arcar com 
despesas com diárias ou ressarcimentos para a participação de vereadores na direção de pessoas 
jurídicas de direito privado quando o evento ou compromisso não estiver eminentemente 
relacionado com o serviço público ou interesse do Poder Legislativo Municipal". E indicou o 
Prejulgado 0778 do Tribunal de Contas. Sobre o segundo questionamento: "é legal o pagamento 
de diárias aos vereadores quando do deslocamento em viagem a Capital do Estado na busca de 
recursos para o Município?", e sobre a terceira dúvida, "é legal o pagamento de diárias e despesa 
de passagem aérea para vereador em viagem a Brasília na busca de recursos para o Município? E 
quando a viagem se destina a participar de atividades junto ao Senado ou Câmara dos 
Deputados?", o Relator informou que "pagamentos com diárias e passagens aéreas para 
vereadores são legítimos quando obedecerem a algumas condições, das quais, necessariamente 
destacam-se: possuírem motivação pública e interesse local, previsão em ato normativo próprio, 
existência de dotação orçamentária específica, recursos disponíveis, informações claras, objetivas 
e discriminadoras dos motivos e circunstâncias destes dispêndios, com especial atenção aos que 
levaram a indicação dos agentes públicos beneficiados, completa, perfeita e eficaz prestação de 
contas, estrito cumprimento das funções inerentes a cada poder, com prévia e formal autorização 
dada pelo ordenador de despesas ou por quem detenha delegação de competência e pleno 
atendimento do interesse público". O Relator também indicou os Prejulgados 0778, 1790, 0491, 
1001, 1253 e, em especial o Prejulgado 1013, o qual especifica: "É legítimo o pagamento de diárias 
a Vereadores para deslocamentos àoutras cidades, desde que os mesmos sejam de interesse da 
Administração Pública e da coletividade como um todo". @CON-19/00979656,  Informativo 
de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.35 Recurso de Reexame. Servidor. Agente Comunitário de Saúde. Contratação. 
Manutenção. Irregular. Contratação por associação privada. Processo seletivo. Ausência. 
O TCE/SC manteve as multas aplicadas ao ex-Prefeito Municipal de Içara e ao ex-Secretário 
Municipal de Saúde de Içara no REP-14/00258399, em razão da contratação/manutenção 
irregular de Agente Comunitária de Saúde, por empresa interposta, mediante convênio entre a 
Associação Feminina de Assistência Social - AFASI - com a Prefeitura Municipal de Içara e o 
Fundo de Saúde daquele Município, em desacordo com o art. 37, incisos II e IX, c/c o art. 198, 
§§ 3º e 4º, da Constituição Federal. O Relator ainda salientou que “a EC n. 51/2006 criou a 
obrigação ao gestor municipal de efetuar o processo seletivo ou autorizar que outras instituições 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=778
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http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1001
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pudessem realizá-lo, mas com a efetiva supervisão do Poder Público, dever este que permaneceu 
inalterado, mesmo ante a edição da Lei Municipal n. 2.512/2007, que criou o emprego público 
de agente comunitário de saúde, tendo o seu artigo 12 estabelecido uma ‘regra de transição’, nos 
seguintes moldes: Art. 12. Considerando-se a Emenda Constitucional nº 51, os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE), em exercício da 
função através de contrato firmado com terceiro ou não, serão preferencialmente recontratados, 
sendo que as novas vagas obedecerão à classificação do processo seletivo a ser realizado, 
conforme preconiza a presente lei, podendo ainda o Município realizar cadastro de reserva de 
vaga”. Informou que o Convênio firmado entre o Município de Içara, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, e a AFASI, assinado pelo ex-Prefeito Municipal e pelo ex-Secretário de 
Saúde teve a vigência encerrada em 31/12/2008. Todavia, a servidora “continuou exercendo a 
função de agente comunitário de saúde por meio de convênio celebrado entre a AFASI e a 
Prefeitura até o início de 2009, quando a nova Administração pôs fim à situação”, e por essas 
razões, entendeu o Relator “que foi descumprido o preceito contido no § 4º do art. 198 da 
Constituição Federal, no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional n. 51/2006 e no 
Prejulgado n. 1083 deste Tribunal”. Segundo o Relator, “O art. 198, §4º, da CF dispõe que os 
agentes comunitários de saúde podem ser admitidos por meio de processo seletivo público, de 
acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua 
atuação”. Complementou informando que “A Emenda à Constituição Federal n. 51/2006, no 
parágrafo único do seu art. 2º, preceitua que os profissionais que, na data de promulgação da 
citada Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde, 
na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o 
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior 
processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de 
Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e 
autorização da administração direta dos entes da federação”. E concluiu que “Essa orientação 
está contida no Prejulgado n. 1083 deste TCE. Assim, a Constituição Federal criou um dever ao 
gestor público de realizar o processo seletivo ou supervisionar a instituição que o realizasse. Em 
não sendo comprovado que a contratação da agente de saúde ocorreu nos moldes do texto 
constitucional, há de ser tida como irregular não só a admissão, mas também a manutenção do 
respectivo de contrato de trabalho”. @REC-19/00641108, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.36 Cargo público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão judicial. Indenização. Na 
hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a 
indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo 
situação de flagrante arbitrariedade. A mera existência de litígio judicial sobre concurso público 
não gera dano indenizável. Acórdão nº 1815/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 81, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

1.2.37 Auxílio-saúde. Plano de Saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta. Não há 
exigência de que o membro ou o servidor da Defensoria Pública da União que recebe o auxílio 
relativo à assistência à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro 
privado de saúde seja o contratante titular do plano e, portanto, não há vedação a que o membro 
ou o servidor beneficiário seja dependente em contrato avençado com a operadora de plano de 
saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio 
próprio para ter acesso ao ressarcimento, uma vez que aplicam-se à DPU o art. 230, caput e § 5º, 
da Lei 8.112/1990 e o art. 1º, § 3º, do Decreto 4.978/2004. Acórdão nº 1763/20, Boletim de 
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Jurisprudência do TCU nº 81, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.38 Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio. É irregular a 
acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige 
qualquer formação específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da 
Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não possuem natureza eminentemente 
burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e 
habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de 
cargo não é suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a 
que se refere aquele dispositivo constitucional. Acórdão nº 7634/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 81, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.39  
 

1.3 Fiscalização e Controle 
 

1.3.1 Responsabilidade. Agente político. Conduta omissiva. Hierarquia. Supervisão.  Quando 
não há a prática de atos administrativos de gestão, via de regra, não cabe imputação de 
responsabilidade a agentes políticos, salvo se as irregularidades tiverem caráter de tal amplitude e 
relevância que, no mínimo, fique caracterizada grave omissão no desempenho de suas atribuições 
de supervisão hierárquica. Acórdão nº 1767/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. 
Ação judicial. Repercussão geral. STF. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação 
de ato de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 
sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 
Geral). Acórdão nº 7313/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.3 Responsabilidade. Inimputabilidade. Requisito. Incapacidade. Transtorno mental. 
Decisão judicial. Para que o responsável seja considerado inimputável perante o TCU, deve ser 
comprovado que, à época dos fatos tidos por irregulares, ele era incapaz de responder pelos seus 
atos. O reconhecimento da incapacidade civil do agente, em decorrência de enfermidade que o 
tenha privado do discernimento necessário para os atos da vida civil, dá-se por meio da interdição 
judicial. Acórdão nº 1822/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.4 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. Improbidade administrativa. Dolo. STF. 
Repercussão geral. Quando a não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de 
convênio é passível de ser caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa 
tipificado no art. 10, incisos I e II, da Lei 8.429/1992, a pretensão de ressarcimento ao erário de 
débito apurado pelo TCU é imprescritível, uma vez que atende aos requisitos fixados pelo STF 
no RE 852.475 (Tema 897 da Repercussão Geral). Acórdão nº 7687/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.5 Responsabilidade. Débito. Desconsideração da personalidade jurídica. Gestor. Sócio. O 
instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve incidir sobre os administradores e 
sócios que tenham algum poder de decisão na empresa, não alcançando, em regra, os sócios 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.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://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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cotistas, exceto nas situações em que fica patente que estes também se valeram de forma abusiva 
da sociedade empresária para tomar parte nas práticas irregulares. Acórdão nº 1846/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.6 Tomada de Contas Extraordinária. Desvio de recursos de conta bancária de empresa 
contratada para prestação de serviço relativos ao SIM-AM. Inexecução do objeto 
contratual. Lesão ao Erário. Irregularidade das contas. Trata-se de Tomada de Contas 
Extraordinária instaurada a partir de Representação formulada pelo Município, através de seu 
Controlador Interno, apontando possíveis irregularidades em transferências bancárias realizadas 
pela empresa contratada para prestar serviços de importação e alimentação de arquivos de texto, 
interpretação de erros, fechamento e encaminhamento das informações pertinentes a prestações 
de contas junto ao TCE/PR, através do sistema SIM-AM. O Relatório de Fiscalização concluiu 
que foram uma funcionaria realizou transferências da conta bancária do Município para a conta 
de sua empresa através de seu computador pessoal, utilizando-se de duas senhas para efetivar as 
transações, senhas estas que não se sabe como obteve, além de realizar registros contábeis sem 
base documental, com o fito de impedir que a realização de conciliação bancária identificasse os 
desvios. O Relatório de Fiscalização também concluiu que não foram prestados os serviços 
acordados pela empresa de consultoria no período em que as fraudes ocorreram, caracterizando 
lesão ao Erário os valores pagos à referida empresa, no total de R$ 12.491,60, em razão de 
descumprimento do objeto contratual. Responsabilizar servidores públicos pela descoberta de 
fraudes ou lesão ao erário praticado por terceiros somente inibiria a atuação zelosa destes 
servidores para com o patrimônio público, impedindo a tomada de providências e a denúncia às 
autoridades competentes. Além disso, as fraudes visam ludibriar terceiros através de atos 
ardilosos e enganosos, não podendo as vitimas serem responsabilizadas por não terem detectado 
ou impedido a fraude a tempo. Por fim, deve ser emitida recomendação ao Município  e 
ao  Controlador Interno; a responsável pela Tesouraria Municipal; e ao Contador Municipal; para 
que aperfeiçoem e instaurem rotinas e controles necessários para evitar eventuais e futuras 
fraudes perpetradas contra o patrimônio municipal, além de manterem a mesma conduta 
vislumbrada nos presentes autos, de zelo para com o patrimônio público e observância dos 
princípios administrativos. Também deve ser comunicado o Ministério Público do Estado acerca 
da presente decisão. Processo nº 488262/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-79-2020/329580/area/242 

1.3.7 Prestação de Contas Anual. Existência de créditos a receber vencidos no Ativo 
Circulante. Contas Regulares com Ressalvas. Multa.  Quanto à "Existência de créditos a 
receber vencidos no Ativo Circulante", por  ocasião da primeira vez que o processo foi para a 
pauta, a instrução técnica indicava a falta de justificativa em relação aos créditos vencidos das 
contas contábeis do grupo "Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber". Com a apresentação 
de novos documentos e alegações de defesa, o entendimento foi pelo saneamento da 
irregularidade apontada inicialmente. Consta nos autos que os créditos não recebidos estão em 
cobrança judicial. Tudo conforme cópias dos processos judiciais e relatório de andamento 
processual às peças nº 68, 70 a 81, também foi apontado no relatório do Controle Interno, e 
transcrito na última instrução técnica. Observa a Unidade Técnica, ainda, que o maior valor, de 
R$ 19.891.900,60 é cobrado em autos de Ação Popular no processo nº 0005720-
56.2016.8.16.0004, no qual o Instituto Curitiba de Saúde consta como réu. A busca da maior 
parte créditos vencidos, portanto, não foi iniciativa da entidade ou seus dirigentes, mas de 
terceiros de defesa do patrimônio do Instituto, nos termos da tela de consulta abaixo: Diante da 
cobrança judicial em curso, ainda que movida por terceiros, entendo superada a afronta aos arts. 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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153 e 154 da Lei nº 6.404/762, bem como corroboro os entendimentos uniformes para converter 
a irregularidade em ressalva. Processo nº 313635/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-79-2020/329580/area/242  

1.3.8 Transferência voluntária municipal para OSCIP. Contabilização irregular de despesa 
com pessoal. Ausência de fiscalização. Ausência de documentos necessários à validação 
de despesas. Opinativos uniformes. Irregularidade. Restituição de valores. 
Responsabilidade solidária. Aplicação de multas. Os opinativos que instruem o feito são 
unânimes em afirmar a irregularidade das contas, diante da ausência de documentos que 
comprovem os gastos públicos decorrentes do termo de parceria em exame. Especificamente 
sobre a ausência de documentos complementares necessários à validação das despesas com 
pessoal, a CGM constatou uma série de divergências entre as informações descritas no SIT 
(Sistema Integrado de Transferências) e os documentos apresentados no contraditório. Em suma, 
constatou-se durante a instrução que a maior parte das despesas realizadas, no valor de R$ 
1.877.959,79 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 
setenta e nove centavos), não apresenta a prestação de contas devida, bem como os valores 
apresentados no SIT, segundo análise técnica, "estão extremamente confusos no que diz respeito 
ao "tipo de despesa" e o efetivo "favorecido", além de não terem sido movimentados em conta 
específica. Relevante mencionar que este Tribunal, em casos similares, ante a falta de documentos 
e a fiscalização precária pela concedente, decidiu pela irregularidade das contas e devolução 
integral dos valores repassados de maneira solidária, a teor dos Acórdãos 5122/13-S2C, 2724/14-
S1C e 3792/15-S1C, que cito como exemplos. Desse modo, a ausência de documentos essenciais 
para apuração da correta aplicação dos recursos enseja a irregularidade desta prestação de contas 
e a devolução dos valores repassados, em face da impossibilidade de aferição da legitimidade das 
despesas declaradas, de maneira solitária. Corroboro o entendimento da unidade técnica de que 
ocorreu a substituição de servidores, já que a municipalidade optou pela contratação indireta de 
pessoal para a realização da atividade essencial e típica do poder público. Os valores totais 
dispendidos deveriam ter sido contabilizados como despesa de pessoal, conforme se depreende 
do mencionado art. 18 da LC 101/2000: Verificou-se também deficiência no processo de escolha 
da OSCIP, pois não foi realizado concurso de projetos previamente à celebração do Termo de 
Parceria 02/2009, em violação ao art. 23 do Decreto nº 3.100/99. Quanto à alegação da defesa 
no sentido de que o Termo de Parceria teria sido firmado em caráter emergencial, com base no 
art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, cumpre esclarecer que o referido procedimento somente 
é permitido para o período máximo de 180 dias, enquanto no caso em análise, perdurou por 
quase quatro anos. A ausência de fiscalização pelo gestor municipal fica evidente no presente 
processo, pois permaneceu inerte quando não houve a devida prestação de contas pelo IBM. A 
conduta verificada reforça a responsabilidade solidária do gestor municipal em conjunto com o 
responsável pela OSCIP. Diante do exposto, em conformidade com as manifestações da unidade 
técnica e do órgão ministerial, nos termos do art. 16, III, ?b?6, da Lei Complementar nº 
113/05, VOTO: I - pela irregularidade da prestação de contas ora analisada; II - pelo 
recolhimento, solidariamente, dos valores repassados no exercício de 2012, no montante de R$ 
1.877.959,79 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 
setenta e nove centavos), devidamente corrigidos, nos termos dos arts.  147 e 188 da Lei 
Complementar nº 113/05, do art. 248, § 2º,9 do Regimento Interno e da Uniformização de 
Jurisprudência nº 3; III - pela aplicação da multa prevista no art. 87, IV, ?g?10, da Lei 
Complementar nº 113/05, em razão da ausência de demonstração das despesas, em contrariedade 
à Lei nº 9.790/99 (art. 10, § 2º, IV) e ao Decreto 3.100/99 (art. 12, II); IV - pela aplicação da 
multa prevista no art. 87, IV, ?g?13, da Lei Complementar nº 113/05, quatro vezes, em razão do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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exposto na fundamentação sobre: a) a ausência de demonstração das despesas, em contrariedade 
à Lei nº 9.790/99 (art. 10, § 2º, IV) 14 e ao Decreto 3.100/99 (art. 12, II).15; b) terceirização 
indevida por meio do Instituto Brasil Melhor; c) ilegalidade no processo de escolha do Instituto 
Brasil Melhor, com evidente burla aos ditames legais e d) deficiência da fiscalização realizada por 
parte do Poder Concedente. Processo nº 213180/13, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-79-2020/329580/area/242  

1.3.9 Denúncia – Desnecessidade de formulação de demanda junto ao TCEPR antes que seja 
acionado diretamente a entidade jurisdicionada responsável pela suposta irregularidade 
– Portal da transparência municipal que não atende às prescrições da Lei 12.527/11. 
Necessidade de maior detalhamento das informações – Procedência com expedição de 
determinação. Denúncia em desfavor do Município em razão do não atendimento ao princípio 
da transparência, bem como ofensa a dispositivos da LC 101/00 e da Lei 12.527/11, uma vez 
que no respectivo website restam ausentes informações acerca do Hospital Municipal 
(especificamente em relação a contratações, receitas e despesas, prestações de contas e 
fornecedores). Em que pese o portal da transparência disponibilize parte das despesas de forma 
discriminada, a exemplo de alguns gastos com fornecedores, folha de pagamento, luz, água, 
telefone, dentre outros, o mesmo não ocorre com o montante mais expressivo. O conteúdo 
disponibilizado pelo sítio oficial do Município não atende integralmente as diretrizes enunciadas 
pela lei de acesso à informação. A ausência desse detalhamento inviabiliza por completo o 
exercício do controle social, uma vez que não há como se constatar eventuais irregularidades no 
gasto público sem que ao menos seja indicado o objeto das despesas e os seus beneficiários. A 
menção isolada quanto às datas de pagamento e seus respectivos valores constitui informação 
incompleta. O objeto precisa ser conhecido a fim de se possa aferir se a natureza da despesa 
possui pertinência com o programa de governo executado ou mesmo para que se permita 
eventualmente comparar os preços pagos com aqueles usualmente praticados no mercado e, da 
mesma forma, é necessário que se divulgue os beneficiários do gasto público para que se possa 
identificar eventual prática de violação ao princípio da impessoalidade ou existência de 
favoritismos em detrimento do princípio da isonomia. Considerando a ausência de qualquer 
indício de má-fé por parte da Administração do Município, bem como o fato de que boa parte 
dos dados referentes ao Hospital Municipal está disponível para consulta, sendo necessário 
apenas maior detalhamento, entende-se desnecessário o apenamento do gestor, mostrando-se 
adequada a simples emissão de determinação para implementação do portal da transparência. 
Processo nº 442653/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-
79-2020/329580/area/242 

1.3.10 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2017. Déficit financeiro na fonte 001 – recursos 
livres. Ausência de comprovação da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 
Primeiro Semestre do exercício de 2017 e do Segundo Semestre do exercício de 2016. 
Atraso no envio de dados ao SIM/AM. Contas Irregulares. Aplicação de multas. 
Aposição de ressalvas.  Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, por unanimidade, em: I- julgar, com 
fundamento no artigo 16, inciso III, alíneas ?a? e ?b?, da Lei Complementar Estadual n.° 
113/200516, pela irregularidade das contas apresentadas pela Câmara Municipal de Imbaú, 
referentes ao exercício financeiro de 2017, em razão dos seguintes itens analisados na 
fundamentação: a) Existência de superávit/déficit financeiro na fonte 001 - recursos livres; b) 
ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido pela Contabilidade e/ou da 
respectiva publicação; II- apor ressalvas por: a) ausência de comprovação da Publicação do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Primeiro Semestre do exercício de 2017; b) atraso na 
publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Segundo Semestre do exercício de 2016; e c) 
atraso no envio dos dados ao SIM-AM; III- aplicar multa administrativa prevista no artigo 87, 
IV, "g", da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, por três vezes, ao responsável, Presidente 
da Câmara Municipal ao tempo dos fatos, por: a) Existência de superávit/déficit financeiro na 
fonte 001 - recursos livres; b) ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido pela 
Contabilidade e/ou da respectiva publicação; c) atraso na publicação do Relatório de Gestão 
Fiscal - RGF do Segundo Semestre do exercício de 2016; IV- aplicar, por uma vez, a multa 
administrativa prevista no artigo 87, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n.º 
113/200517, ao Presidente da Câmara Municipal ao tempo dos fatos, pelos atrasos no envio das 
informações ao Sistema SIM-AM. Processo nº 236103/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 80, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1 

1.3.11 Prestação de Contas Anual. Exercício 2018. Ausência de indicação de servidor do quadro 
do Legislativo para composição da unidade seccional do Sistema de Controle Interno, 
conforme determina o art. 8ºda Lei Municipal nº 258/2007. Saneamento. Regular com 
ressalva. Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARANÁ, nos termos do voto do relator, por unanimidade, em: I- julgar, com fundamento no 
artigo 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 113/2005 3, pela regularidade com ressalva 
das contas apresentadas pela Câmara Municipal de Marquinho, relativas ao exercício financeiro 
de 2018, em razão do exposto na fundamentação quanto à ausência de indicação de servidor do 
quadro do Legislativo para composição da unidade seccional do Sistema de Controle Interno, 
conforme determina o artigo 8.° da Lei Municipal n.° 258/2007. Processo nº 207476/19, Boletim 
de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.3.12 Responsabilidade. Controle de jornada de trabalho. Gestor público. Erro grosseiro. A 
negligência do gestor público no dever de determinar a instauração de um controle preciso da 
jornada de trabalho dos servidores públicos implica na responsabilização por erro grosseiro, 
indicando culpa grave, nos termos do art. 28 da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), o qual 
preconiza que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas 
em caso de dolo ou erro grosseiro”. Acórdão nº 143/2020- TP, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.3.13 Responsabilidade. Envio de informações. Delegação. Gestor. A delegação da 
incumbência de envio de dados, informes e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas não 
elide a responsabilidade, direta ou indireta, do gestor delegante, que tem o dever constitucional 
de prestar contas dentro do prazo constitucional e na forma legalmente prevista.  2. A não 
evidenciação de eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, que justifique o atraso no 
envio de balanço geral anual e dos respectivos demonstrativos contábeis, implica no não 
afastamento da irregularidade e na responsabilização do gestor. Parecer Prévio nº 135/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.3.14 Responsabilidade. Negligência na emissão de empenho prévio. Erro grosseiro. Gestor 
público. O gestor público que negligencia o dever legal de observar as normas que regem as 
despesas públicas, especialmente quanto à obrigatoriedade de emissão de empenho prévio à 
realização da despesa, é passível de responsabilização pela caracterização de erro grosseiro na sua 
conduta, com respectiva aplicação de sanção pecuniária. 2. O erro grosseiro é aquele manifesto, 
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evidente, inescusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado 
grau de negligência, imprudência ou imperícia. Acórdão nº 24/2020-SC, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.3.15 Recomendações sobre a distribuição de produtos destinados à alimentação escolar aos 
alunos da rede municipal de ensino no município goianos durante o período da 
pandemia da COVID19. Em processo de acompanhamento, analisando as contratações de 
terceiros para compra de produtos destinados à alimentação escolar distribuíveis às famílias dos 
alunos matriculados na rede municipal de ensino de diversos entes goianos, por unanimidade, o 
Colegiado acolheu o Voto do Relator, para emitir recomendação a todos os municípios, quanto 
aos seguintes pontos: (a) a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, sendo 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos sociais relativos 
à saúde, educação e alimentação, consagrados na CF/88 e na CE/89, devendo o poder público 
municipal adotar as medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito; (b) a 
alimentação oferecida no ambiente escolar durante o período letivo, seja no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou no respectivo programa municipal, contribui para 
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar 
e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 
período letivo; (c) O TCMGO entende que a alimentação escolar é essencial aos alunos da rede 
pública municipal goiana de ensino e, com a suspensão das aulas em virtude da pandemia da 
COVID19, reconhece a possibilidade de formas alternativas de distribuição de alimentos aos 
estudantes e estimula os gestores municipais a promoverem a distribuição de alimentos em 
substituição às refeições que seriam oferecidas aos discentes, observando-se a legislação aplicável 
e as orientações do TCMGO, atenuando os efeitos sociais negativos da crise de modo 
juridicamente seguro e responsável; (d) a distribuição sugerida abrangeria todo o período em que 
durar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em que as 
aulas presenciais estejam suspensas, até o retorno completo das atividades escolares; (e) a 
alimentação escolar tem de ser disponibilizada a todos os alunos matriculados na rede pública 
municipal de ensino, tendo em vista a diretriz da universalidade do atendimento no âmbito do 
programa suplementar à educação e o compromisso da República Federativa do Brasil de garantir 
segurança alimentar e nutricional ao educando; (f) os gêneros alimentícios já adquiridos ou que 
vierem a ser adquiridos em processos de contratação poderão ser distribuídos em forma de kits, 
definidos pela equipe de nutrição local, observando-se no mínimo dois critérios: per capita, 
adequado à faixa etária dos estudantes e; período de permanência na unidade escolar, 
considerando o número de refeições que o estudante faria diariamente; (g) o nutricionista, 
reconhecida e valorizada sua autonomia técnica, possui competência privativa para elaborar os 
cardápios e é o profissional mais qualificado para definir os gêneros alimentícios que serão 
adquiridos e comporão o kit a ser distribuído, incluído o atendimento aos estudantes com 
necessidades alimentares especiais; (h) a entrega dos kits deve ser periódica (e não entrega única), 
ficando a critério de cada gestão municipal a respectiva frequência (semanal, quinzenal, mensal, 
etc.), considerando o número de dias que o kit deverá atender e a garantia de uma alimentação 
escolar adequada e da segurança alimentar e nutricional ao educando, bem como a necessária 
adoção de medidas pactuadas com a autoridade sanitária visando a restrição de aglomerações nas 
unidades escolares no momento da distribuição e a prática de condutas que diminuam o risco de 
contágio do coronavírus; (i) no período de férias escolares, antecipadas ou não, a distribuição da 
alimentação escolar na forma de kits deverá ser suspensa, já que as férias e o calendário escolar 
estão intrinsecamente relacionados; (j) os municípios deverão utilizar os recursos dos programas 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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de alimentação escolar exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes da rede pública 
municipal de ensino, apesar de permitida a distribuição dos gêneros alimentícios em 
equipamentos públicos e na rede socioassistencial, desde que garantida a alimentação para o 
estudante; (k) a aquisição de gêneros alimentícios para os programas de alimentação escolar 
deverá ser realizada por meio de licitação pública, ressalvadas as hipóteses legais, nos termos das 
Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 11.947/09, permitindo-se a aquisição por meio de processos de 
contratação em andamento; (l) o destinatário dos kits substitutos da alimentação oferecida na 
escola é o aluno matriculado na rede pública municipal de ensino, não sua família ou qualquer 
outra pessoa não matriculada, que poderá ser beneficiada por outra iniciativa, programa ou 
política pública, como a assistência social, por exemplo; (m) por consequência, o objetivo do 
programa de alimentação escolar e da distribuição dos kits é garantir alimentação adequada e 
saudável e a segurança alimentar e nutricional ao educando, exclusivamente; (n) são oportunos a 
orientação aos pais e/ou responsáveis dos alunos, no ato do recebimento dos alimentos, sobre a 
vedação da venda ou destinação diferenciada dos produtos ofertados, e o oferecimento de 
informações básicas sobre os programas de assistência social existentes; (o) é imperiosa a 
observância do princípio constitucional e administrativo da impessoalidade, de modo que as 
ações desenvolvidas no âmbito do programa de alimentação escolar no período de suspensão das 
aulas presenciais durante a COVID19 não sejam utilizadas para fins de promoção pessoal do 
agente público, sob pena das sanções legais. Acórdão nº 03514/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 24, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf.  

1.3.16  Covid-19 e povos indígenas. A cautelar foi deferida pelo Min. Roberto Barroso (relator) nos 
seguintes termos: “III. SÍNTESE DAS CAUTELARES DEFERIDAS 62. Diante do exposto, 
são as seguintes as medidas cautelares deferidas por este Relator: III.1. QUANTO AOS POVOS 
INDÍGENAS EM ISOLAMENTO OU POVOS INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO: 
1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de terceiros em seus territórios, 
conforme plano a ser apresentado pela União, ouvidos os membros da Sala de Situação (infra), 
no prazo de 10 dias, contados da ciência desta decisão. 2. Criação de Sala de Situação, para gestão 
de ações de combate à pandemia quanto aos Povos Indígenas em Isolamento e de Contato 
Recente, nos seguintes termos: (i) composição pelas autoridades que a União entender 
pertinentes, bem como por membro da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública 
da União e por representantes indígenas indicados pela APIB; (ii) indicação de membros pelas 
respectivas entidades, no prazo de 72 horas a contar da ciência desta decisão, apontando-se seus 
respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato, por meio de petição 
ao presente juízo; (iii) convocação da primeira reunião da Sala de Situação, pela União, no prazo 
de 72 horas, a contar da indicação de todos os representantes, por correio eletrônico com aviso 
de recebimento encaminhado a todos eles, bem como por petição ao presente juízo; (iv) 
designação e realização da primeira reunião, no prazo de até 72 horas da convocação, anexada a 
respectiva ata ao processo, para ciência do juízo. III.2. QUANTO A POVOS INDÍGENAS EM 
GERAL 1. Inclusão, no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos 
Indígenas (infra), de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às 
comunidades indígenas ou providência alternativa, apta a evitar o contato. 2. Imediata extensão 
dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos aldeados situados em terras não 
homologadas. 3. Extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos indígenas 
não aldeados, exclusivamente, por ora, quando verificada barreira de acesso ao SUS geral. 4. 
Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos 
Indígenas Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da ciência desta decisão, com a 
participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e dos representantes das comunidades 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
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indígenas, nas seguintes condições: (i) indicação dos representantes das comunidades indígenas, 
tal como postulado pelos requerentes, no prazo de 72 horas, contados da ciência dessa decisão, 
com respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contatos, por meio de 
petição ao presente juízo; (ii) apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo de Trabalho 
de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, cujos representantes 
deverão ser indicados pelos requerentes, no prazo de 72 horas a contar da ciência desta decisão, 
com respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato; (iii) indicação 
pela União das demais autoridades e órgãos que julgar conveniente envolver na tarefa, com 
indicação dos mesmos elementos. 63. Observa-se, por fim, que todos os prazos acima devem ser 
contados em dias corridos e correrão durante o recesso. O término do recesso coincidirá 
aproximadamente com a conclusão da elaboração dos planos e seu exame pelo juízo, de modo 
que não há risco de concretização de medidas irreversíveis antes do retorno do Supremo Tribunal 
Federal a pleno funcionamento, ressalvadas novas situações emergenciais que possam ocorrer no 
período e que demandem interferência imediata. 64. A implementação das cautelares não 
prejudica que se dê continuidade a todas as ações de saúde já em curso e planejadas em favor das 
comunidades indígenas, que não devem ser interrompidas. CONCLUSÃO 65. Por todo o 
exposto, defiro parcialmente as cautelares postuladas pelos requerentes, nos termos e condições 
previstos acima (item III)”. Reconheceu-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão 
parcial da cautelar, ressaltando-se a existência de indícios de expansão acelerada do contágio pelo 
Covid-19 nas comunidades indígenas e a insuficiência das ações promovidas pela União para sua 
contenção. O relator salientou, inicialmente, as três diretrizes que embasaram sua decisão: 1) os 
princípios da precaução e da prevenção, no que respeita à proteção à vida e à saúde; 2) a 
necessidade de diálogo institucional entre o Judiciário e o Poder Executivo, em matéria de 
políticas públicas decorrentes da Constituição Federal (CF); e 3) a imprescindibilidade de diálogo 
intercultural, em toda questão que envolva os direitos de povos indígenas. Quanto à primeira 
diretriz, asseverou a preocupação concernente ao risco de extinção de etnias se a doença se 
espalhar de forma descontrolada. O objetivo é o de salvar o maior número de vidas possível e de 
preservar essas etnias. No que se refere à segunda, afirmou que a concretização das políticas 
públicas necessárias depende diretamente da atuação do Ministério da Saúde e das Forças 
Armadas. Registrou, no ponto, que as Forças Armadas já vêm atuando nesse sentido, mediante 
a entrega de cestas básicas e suprimentos e materiais de saúde a diversas comunidades indígenas, 
e, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio de atenção médica a tais povos. As medidas 
requeridas implicam a mobilização de múltiplas instituições e agentes, com expertise técnica e 
experiência em suas respectivas áreas de atuação. Demandam a tomada de posição sobre temas 
a respeito dos quais as capacidades institucionais do Supremo Tribunal Federal podem ser 
limitadas. Portanto, é imprescindível que se estabeleça uma interlocução entre os distintos órgãos 
do Poder Executivo e o Poder Judiciário, para que se busque, tanto quanto possível, uma solução 
consensual para o problema sob exame. Relativamente à terceira, observou que cada comunidade 
possui particularidades, circunstâncias e cultura próprias. É preciso permitir que esses povos 
expressem suas necessidades e auxiliar o Estado na busca de soluções cabíveis. Por essa razão, 
toda e qualquer decisão que envolva povos indígenas deve assegurar também um diálogo 
intercultural. Existe, inclusive, tratado de direito internacional ratificado e internalizado pelo 
Brasil que determina que decisões acerca da proteção da vida, da saúde e do meio ambiente que 
envolvam povos indígenas devem necessariamente ser tomadas com a sua participação 
(Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho - OIT). Esclareceu terem sido 
formulados, na ação, pedidos específicos em relação aos povos indígenas em isolamento ou de 
contato recente, bem como pedidos que se destinam aos povos indígenas em geral. Não obstante 
tenha reputado todos os pedidos relevantes e pertinentes, entendeu que nem todos poderiam ser 
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integralmente acolhidos no âmbito precário de uma decisão cautelar ou satisfeitos por simples 
ato de vontade, por exigirem planejamento adequado e diálogo institucional entre os Poderes. 
No que respeita ao pedido de criação de barreiras sanitárias formulado em favor dos povos 
indígenas em isolamento ou de contato recente, considerou que a opção pelo não contato decorre 
de direito desses povos à autodeterminação e constitui uma forma de preservar a sua identidade 
cultural e as suas próprias organizações, usos, costumes e tradições. Por isso, o ingresso de 
qualquer membro exógeno à comunidade, sem a sua autorização, constitui um ilícito. Tais povos 
têm direito ao isolamento e o Estado tem o dever de assegurá-lo. Ademais, na atual situação, com 
uma pandemia em curso, os povos em isolamento e de contato recente são os mais expostos ao 
risco de contágio e de extinção. Isso decorre das condições de vulnerabilidade imunológica e 
sociocultural. De acordo com diretrizes internacionais da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a medida protetiva mais 
eficaz a ser tomada em favor de tais povos é assegurar-lhes o isolamento da sociedade envolvente, 
por meio de barreiras ou cordões sanitários que impeçam — inclusive com o uso da força, se 
necessário — o acesso de estranhos às suas terras. No ponto, reconheceu a presença de perigo 
na demora, dado que há risco iminente de contágio, caso não se criem mecanismos de contenção 
do ingresso nessas terras. Afirmou que os recursos materiais e de pessoal a serem utilizados nas 
barreiras, sua localização, os protocolos sanitários a serem empregados pelos agentes do Estado 
e demais especificações devem ser determinados pela União, por meio da elaboração de um 
plano, ouvidos os membros integrantes da Sala de Situação. Com base nos princípios da 
precaução e da prevenção, o relator reconheceu, também, a verossimilhança do direito à criação 
de uma Sala de Situação e perigo na demora. A criação dessa Sala de Situação para a gestão da 
epidemia, no que respeita a povos indígenas e de recente contato, é prevista em norma federal 
expedida pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta 4.094/2018, do Ministério da Saúde e da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI). Portanto, não há que se falar em interferência do 
Judiciário sobre Políticas Públicas, mas em mera implementação judicial de norma federal que 
não está sendo observada pelo Poder Executivo. Deferiu, nessa mesma linha, o pleito de 
participação indígena na Sala de Situação, haja vista o seu respaldo pela Convenção 169 da OIT. 
A Convenção prevê, ainda, que o Poder Público deve assegurar os meios necessários para que as 
instituições responsáveis pela administração de programas no interesse dessas comunidades 
funcionem adequadamente. Essa norma acolhe o pleito de participação da Defensoria Pública da 
União e do Ministério Público Federal, que poderão apoiar os representantes dos povos 
indígenas. A Defensoria por seu papel na defesa dos necessitados (CF, art. 134) e o Ministério 
Público por seu papel de defesa dos direitos e interesses das populações indígenas (CF, art. 129, 
V). No que tange ao pedido, dirigido aos povos indígenas em geral, de retirada de invasores das 
terras indígenas indicadas, julgou presente a verossimilhança do direito alegado. A presença 
desses grupos em terras indígenas constitui violação do direito de tais povos ao seu território, à 
sua cultura e ameaça à sua vida e saúde. Observou que essas invasões se deram para o 
cometimento de crimes, como o desmatamento, a extração ilegal de madeira e o garimpo ilegal. 
A remoção, portanto, é medida imperativa, imprescindível e dever da União, sendo inaceitável a 
inação do governo federal em relação a esse fato. No entanto, admitiu que a situação não é nova 
e não guarda relação com a pandemia. Trata-se de problema social gravíssimo, que ocorre em 
diversas terras indígenas e unidades de conservação, de difícil resolução, dado o grande 
contingente de pessoas (mais de 20.000 invasores em apenas uma das áreas) e o elevado risco de 
conflito armado. Não há como equacionar e solucionar esse problema nos limites de uma medida 
cautelar. Porém, a União deve se organizar para enfrentar o problema, que só faz crescer, e 
formular um plano de desintrusão. Acrescentou que cria risco de contágio o ingresso de pessoas 
estranhas às comunidades indígenas, inclusive de equipes médicas do Ministério da Saúde e das 
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Forças Armadas. Há, portanto, considerável periculum in mora inverso na determinação da 
retirada como postulada, já que implicaria o ingresso de forças militares e policiais em terra 
indígena, com risco de conflito armado durante a pandemia e, por conseguinte, poderia agravar 
a ameaça já existente à vida de tais povos. Assim, julgou recomendável que se considere, por ora, 
medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades 
indígenas ou providência alternativa apta a evitar o contato. O relator também vislumbrou 
verossimilhança do direito alegado e perigo da demora, relativamente ao pleito de extensão do 
Subsistema de Saúde Indígena também aos indígenas urbanos (não aldeados) e aos indígenas 
aldeados, residentes em terras indígenas, cuja demarcação e homologação ainda não foram 
concluídas pelo Poder Público. Salientou que a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI e 
da FUNAI limitaram o atendimento por esse subsistema apenas aos indígenas aldeados, 
residentes em terras indígenas homologadas. Esclareceu que, no tocante aos indígenas aldeados 
residentes em terras não homologadas, a alegação de que podem recorrer ao SUS geral é de 
viabilidade duvidosa, já que se trata de povos situados em locais de difícil acesso, sem capilaridade 
de postos de saúde e hospitais, e com práticas culturais, idioma e eventuais particularidades que 
o SUS geral não está habilitado a atender. Portanto, o acesso ao citado subsistema deve ser 
imediato. Quanto aos indígenas urbanos não aldeados, observou que são remetidos ao SUS 
normal, o qual, no entanto, é desconhecedor das suas necessidades específicas e peculiaridades 
culturais. Entretanto, tendo em conta que o subsistema precisará passar por uma considerável 
readequação, que tende a absorver parte significativa da sua capacidade institucional ao passar a 
atender, de imediato, os indígenas aldeados localizados em terras não homologadas, que não eram 
alcançados por seus serviços, o relator entendeu haver perigo na demora inverso no deferimento 
imediato da cautelar em face da eventual sobrecarga do subsistema. Por essa razão, determinou 
a extensão dos serviços do subsistema aos povos indígenas não aldeados, por ora, quando 
verificada barreira de acesso ao SUS geral. O ministro Roberto Barroso concluiu pela necessidade 
da elaboração e do monitoramento de um plano de enfrentamento da pandemia para os povos 
indígenas brasileiros com a participação dos representantes dessas comunidades. Salientou que, 
a fim de assegurar o diálogo institucional e intercultural, por um lado, e de observar os princípios 
da precaução e da prevenção de outro, cabe à União a formulação do referido plano, com a 
participação do Conselho de Direitos Humanos, dos representantes dos povos indígenas e 
demais consultores ad hoc. Vencidos, parcialmente, o ministro Edson Fachin, que deferia a 
liminar em maior amplitude, e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhava o relator, mas 
estabelecia prazos. ADPF 709, Informativo de Jurisprudência do STF nº 985, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

1.3.17 Responsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada de 
contas especial. Fase interna. Eventual decadência ocorrida na fase interna da tomada de 
contas especial não tem repercussão no processo de controle externo. A decadência de que trata 
o art. 54, § 1º, da Lei 9.784/1999 é aplicável ao TCU somente como meio de autotutela no 
desempenho de sua função administrativa, e não aos processos de controle externo. Acórdão nº 
8206/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.18 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação. A 
subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de interposto entre a 
Administração Pública contratante e a empresa efetivamente executora (subcontratada), é 
irregularidade ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos 
recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Acórdão 
nº 8220/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.3.19 Prestação de contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos 
estaduais. Comprovação da correta aplicação dos recursos. Contas regulares. Quitação 
aos responsáveis. Recomendações. 1. Devem ser julgadas regulares as contas quando 
expressarem de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a 
legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 2. Recomendações. Acórdão 
nº 60.623/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponíveis em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.3.20 O valor do dano ao erário – caso inferior ao estabelecido em decisão normativa – não 
obsta a instauração de tomada de contas especial, mas tão somente o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas. Trata-se de consulta formulada pelo Controlador-
Geral do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos: “É justificável que gestor público não 
instaure tomada de contas especial, tendo em vista o pequeno valor do dano e o encaminhamento 
do Auto de Apuração do Dano ao Erário à Advocacia-Geral do Estado ao final do Processo 
Administrativo de constituição do Crédito Estadual não tributário, regulado pelo Decreto n. 
46.668/2014 (RPACE) e pelo Decreto n. 46.830/2015 (PACE-Parcerias)?” Admitida a Consulta, 
o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, teceu algumas considerações acerca do instituto de 
Tomada de Contas Especial – TCE, à luz do mandamento constitucional inserto no § 1º do art. 
74 da Constituição da República (aplicável aos Tribunais de Contas dos Estados por força do art. 
75 do texto constitucional), que determina que os responsáveis pelo controle interno devem 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e, como consectário, dar ciência 
aos Tribunais de Contas das irregularidades que tomarem conhecimento, sob pena de 
responsabilidade solidária, sendo que a Lei Orgânica deste Tribunal, Lei Complementar 
n. 102/08, e as normas que a regulamentam preveem a instauração e o encaminhamento de TCE 
a esta Corte. Ressaltou que, nas hipóteses descritas no art. 47 da Lei Orgânica, uma vez esgotadas 
as medidas administrativas internas, é dever da autoridade administrativa instaurar a TCE para 
apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, obrigação que 
somente sucumbe em face do ressarcimento integral e tempestivo do dano (desde que 
comprovada a boa-fé dos responsáveis) ou da apresentação das contas e sua aprovação pelo 
órgão competente, conforme previsto no art. 5º e seguintes da Instrução Normativa n. 
03/13 desta Corte de Contas. Destacou deliberação nesse sentido, em resposta à Consulta 
n. 1041562, sob a relatoria do Conselheiro Wanderley Ávila, na sessão de 24/04/2019. Salientou, 
ademais, que o art. 248 do Regimento Interno dispensa o encaminhamento da TCE a esta Corte 
quando o valor atualizado do dano apurado for inferior ao valor estabelecido em decisão 
normativa, ora fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais), embora persista a obrigação de cientificar 
o Tribunal acerca do fato, seja por meio do relatório de controle interno que acompanha a 
respectiva tomada ou a conta anual, seja por meio do demonstrativo de que trata o art. 18 
da Instrução Normativa n. 03/13. Assim, concluiu que o Auto de Apuração de Dano ao Erário 
(AADE), cuja lavratura e notificação ao interessado constituem medidas administrativas 
integrantes do Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário 
(PACE), não afasta o dever de instauração da TCE, por não satisfazer seus requisitos de 
formalização e instrução, podendo os atos procedimentais praticados pela autoridade 
administrativa estadual em cumprimento aos Decretos n. 46.668/2014 e n. 46.830/2015, quando 
compatíveis, serem aproveitados para o atendimento ao disposto nos artigos 245 a 249 
do Regimento Interno, bem como na Instrução Normativa n. 03/13, em respeito aos princípios 
da economicidade e eficiência. Por todo o exposto, respondeu à indagação do consulente da 
seguinte maneira: “a) o valor do dano ao erário – caso inferior ao estabelecido em decisão 
normativa – não obsta a instauração da tomada de contas especial, mas tão somente o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas, nos termos do disposto nos artigos 248, § 1º, do 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46668&ano=2014
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46668&ano=2014
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46830&ano=2015&tipo=DEC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041562
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46668&ano=2014
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46830&ano=2015&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
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Regimento Interno e do art. 17, parágrafo único, da Instrução Normativa n. 03/2013. b) os atos 
procedimentais praticados pela autoridade administrativa estadual em cumprimento aos Decretos 
n. 46.668/2014 e 46.830/2015 não dispensam a autoridade administrativa competente de 
instaurar e encaminhar a Tomada de Contas Especial nos termos do arcabouço normativo 
vigente, mas podem ser aproveitados para o atendimento ao disposto nos artigos 245 a 249 do 
Regimento Interno, bem como na Instrução Normativa n. 03/2013, no que forem compatíveis, 
em respeito aos princípios da economicidade e eficiência.” O conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
ao proferir seu voto-vista, acompanhou o voto da relatoria e propôs que, na oportunidade, fosse 
avaliada a revisão das normas internas acerca do tema, com o propósito de conferir maior 
flexibilidade aos jurisdicionados na formalização de procedimentos destinados a apurar 
responsabilidades por dano ao erário, quando inferior ao valor de alçada. Ponderou que, nas 
situações em que já se saiba de antemão que o dano é de pequena monta e que não haverá 
encaminhamento para julgamento pelo Tribunal de Contas, não vislumbrava óbice para que os 
gestores públicos, no âmbito de suas estruturas e de suas esferas de competência, 
regulamentassem a simplificação dos procedimentos, visando à racionalização processual, a 
economicidade e a eficiência, desde que aliada à adoção de providências para restituição do 
prejuízo, no caso a cobrança administrativa e a inscrição em dívida ativa. Acrescentou, por fim, 
que os poderes estaduais e municipais poderiam instituir regulamentação específica, sem prejuízo 
de adotarem outros limites de alçada para fins de racionalização do procedimento de recuperação 
de débitos, desde que, por óbvio, tais limites estivessem contidos no valor de alçada atualmente 
estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O conselheiro Gilberto Diniz 
acrescentou, ainda, que fossem consultadas mutuamente esta Corte de Contas e o Poder 
Executivo Estadual, no momento em que estiverem promovendo as revisões dos respectivos 
regramentos pertinentes à responsabilização por dano ao erário. O conselheiro relator e os 
demais conselheiros do Tribunal Pleno acataram as sugestões, ficando aprovado o voto do relator 
com as colocações do conselheiro Cláudio Couto Terrão e do conselheiro Gilberto Diniz. 
Consulta n. 1058707 

1.3.21 Reponsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada de 
contas especial. Fase interna. Eventual decadência ocorrida na fase interna da tomada de 
contas especial não tem repercussão no processo de controle externo. A decadência de que trata 
o art. 54, § 1º, da Lei 9.784/1999 é aplicável ao TCU somente como meio de autotutela no 
desempenho de sua função administrativa, e não aos processos de controle externo. Acórdão nº 
8260/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.22 Município. Consulta. Controle interno próprio da Câmara Municipal. Análise da 
Constitucionalidade da lei municipal. Inviabilidade. Procedimento a ser adotado pelo 
órgão central do sistema de controle interno do município. Conhecimento. O TCE/SC 
respondeu consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Içara, na qual pede a manifestação 
desta Corte de Contas sobre a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Ordinária Municipal n° 
4425/2019, que alterou a Lei Municipal Ordinária nº 4.230/2018, que dispõe sobre a organização 
do Sistema de Controle Interno no Município de Içara. O Relator assim se manifestou “no que 
tange à análise de constitucionalidade da lei municipal apontada pelo consulente, acompanho o 
entendimento do procurador do Ministério Público de Contas no sentido que não cabe ao 
Tribunal de Contas, em processo de consulta, analisar eventual inconstitucionalidade de norma 
municipal vigente, considerando o disposto no art. 149 e seguintes do Regimento Interno desta 
Casa”. Trouxe ainda o Prejulgado 1783 e a Súmula 347 do STF que corroboram esse 
entendimento. Para o Relator “a Câmara de Vereadores pode instituir o seu órgão setorial de 
controle interno (ou órgão operacional), porém este prestará as informações necessárias e 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058707
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1783
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periódicas ao Sistema de Controle Interno do Município, organizado no âmbito da estrutura 
administrativa da prefeitura. Não se trata de subordinação, mas de integração”. Por fim, o Relator 
propôs voto para conhecer somente de parte da consulta, enviar cópia dos prejulgados 1587 e 
1900, respondendo a consulta com a criação do prejulgado 2240, nos seguintes termos: “1. a 
remessa bimestral de dados e informações por meio do Sistema e-Sfinge, regulamentada pela 
Instrução Normativa n° TC-04/2004 e artigos 33 e 34 da Instrução Normativa n° TC-20/2015, 
constitui obrigação de cada unidade gestora; 2. para os fins do sistema e-Sfinge, a Câmara de 
Vereadores é considerada Unidade Gestora, sendo a responsável pela remessa tempestiva e 
integral dos dados e informações dessa Unidade, ainda que não possua em sua estrutura 
organizacional unidade administrativa formal de controle interno (órgão setorial/operacional); 3. 
no âmbito do sistema de controle interno do Município, a unidade administrativa de controle 
interno existente em estrutura organizacional será sempre uma unidade setorial, independente da 
denominação atribuída pela norma local, pois no ente municipal somente pode existir um órgão 
central de controle interno; 4. os dados e informações bimestrais relativos à Câmara de 
Vereadores, por ela inseridos no sistema e-Sfinge, possuem as seguintes finalidades: a) a prestação 
de contas anual de gestão da Unidade (artigos 2º, inciso III, 9º a 16 da Instrução Normativa n° 
TC-20/2015 e seus Anexos V e VI), que pode ser objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas; 
b) a consolidação das contas do Município prestadas pelo Prefeito (contas anual de governo - 
artigos 7º e 8º e Anexo II, da Instrução Normativa n° TC20/2015), sobre as quais o Tribunal de 
Contas emite Parecer Prévio; c) emissão de certidões sobre cumprimento de regras 
constitucionais acerca de aplicação de recursos mínimos em saúde e educação e de regras da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, conforme a Instrução Normativa nº TC.019/2015, que são emitidas 
automaticamente no momento da confirmação da remessa integral dos dados e informações 
requeridos pelo Sistema e-Sfinge relativas ao Poder Legislativo e aos órgãos e entidades 
integrantes da estrutura do Poder Executivo; 5. eventual remessa intempestiva, via Sistema e-
Sfinge, pela Câmara de Vereadores, dos dados e informações de sua responsabilidade, além de 
impedir a organização dos balanços e demais demonstrativos para as prestações de contas de 
gestão (unidade Gestora) e consolidação das contas de governo (Município), inviabilizará a 
emissão da certidão para o Município, podendo gerar prejuízos à comunidade, como o não 
recebimento de transferências voluntárias da União e do Estado (convênios) e inviabilização de 
financiamentos; 6. o relatório do órgão de controle interno exigido para a prestação de contas 
anual de gestão será elaborado pelo órgão setorial da respectiva unidade gestora, salvo se 
inexistente a unidade na sua estrutura organizacional, hipótese em que o relatório deve ser 
elaborado pelo órgão central do sistema de controle interno do Município (artigo 16 da Instrução 
Normativa n° TC-20/2015); 7. no caso de a Câmara de Vereadores deixar de remeter 
tempestivamente os dados e informações (bimestral), via sistema e-Sfinge, resultando em atraso 
na prestação de contas anual de governo, o Chefe do Poder Executivo deve informar ao Tribunal 
de Contas, ficando os gestores da Câmara sujeitos às sanções legais, além de julgamento irregular 
das suas contas.” @CON-20/00051892, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.23 Consulta. Câmara Municipal. Sobra financeira. Reserva para construção de sede própria. 
Fundo especial para obra. Impossibilidade. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo 
Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, questionando acerca da possibilidade de a Câmara 
Municipal de Vereadores reter as sobras financeiras de um exercício com a finalidade de custear 
despesas futuras, em especial a construção da sede do Legislativo. Destacou que o Prejulgado 
1750 “disciplinava ser possível que ‘lei ou regulamento disponham sobre o destino dos saldos 
financeiros existentes até 31 de dezembro nos Poderes e Órgãos dos Municípios’”. Todavia nova 
regra alterou essa permissão, como se percebe do seguinte trecho do voto “Ocorre que o artigo 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1587
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1900
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2240
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000051892
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1750
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1750


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 83 de 125 

35 da Resolução nº TC 16/1994 foi revogado pela Instrução Normativa nº TC 14/2012, que 
passou a regrar os repasses financeiros em regime de adiantamento sem estabelecer 
expressamente novas disposições sobre o regime de suprimento”. Assim, os Prejulgados 2028 e 
2197 passaram a descrever o entendimento desta Corte de Contas. O Relator então concluiu que 
“é possível a criação de fundos especiais geridos pelo Poder Legislativo desde que tenham por 
característica o custeio de políticas públicas ou áreas de atuação estatal específica, não incluindo 
nesse caso a construção de um prédio público, como questiona o Consulente. A criação de fundo 
para manter os recursos excedentes do exercício no Poder Legislativo pode ser feita por lei de 
iniciativa da Mesa da Câmara de Vereadores sem configurar vício de iniciativa. Deve o fundo, 
contudo, atender as disposições do prejulgado 2197, em especial o item 1, e o fundo deve ser 
vinculado e gerido pela Câmara. O valor a ser destinado será definido anualmente na LDO e 
LOA que são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo”. Por fim, propôs voto no sentido de 
revogar o Prejulgado 1750, incluir o item 3 no Prejulgado 2028, com a seguinte redação “3. A 
Câmara Municipal só poderá reter recursos recebidos em um exercício para o exercício seguinte 
no montante necessário ao pagamento dos restos a pagar regularmente inscritos no exercício do 
repasse ou por destinação a fundo especial constituído nos termos dos arts. 71 a 74 da Lei Federal 
nº 4.320/64. O uso de recursos do referido fundo para custeio das despesas da Câmara será 
considerado para verificação do atendimento ao art. 29-A da Constituição Federal no exercício 
em que for gasto”. Propôs ainda responder ao consulente com a criação do Prejulgado 2238, com 
a seguinte redação: “Havendo sobra financeira ao final do exercício, não poderá a Câmara 
Municipal reter esses valores para criação de reserva financeira para construção de sede própria. 
A única forma cabível de formação de reserva pela Câmara Municipal é a criação de um fundo 
especial por lei, instrumento que não se aplica ao custeio de obras públicas, conforme item 1 do 
prejulgado 2197. Não é possível aplicar o entendimento do art. 35 da Resolução nº TC 16/94 
para criar reserva financeira utilizando sobras do duodécimo ao final do exercício, uma vez que 
a referida Resolução foi revogada parcialmente em 2012 e totalmente em 2015. Toda e qualquer 
retenção de recursos pela Câmara de um exercício para outro deve se dar por meio de fundo 
criado por lei nos termos dos arts. 71 a 74 da Lei nº 4.320/64. A única exceção é a retenção de 
recursos para pagamento dos restos a pagar do Legislativo regulamente constituídos, podendo 
tais recursos ficarem no caixa geral da Câmara. A criação de fundo para manter os recursos 
excedentes do exercício no Poder Legislativo pode ser feita por lei de iniciativa da Mesa da 
Câmara de Vereadores sem configurar vício de iniciativa. Deve o fundo, contudo, atender as 
disposições do prejulgado 2197, em especial o item 1, e o fundo deve ser vinculado e gerido pela 
Câmara. O valor a ser destinado será definido anualmente na LDO e LOA que são de iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo”. @CON 20/00042630, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.24 Consulta. Escolas Municipais. Cartão corporativo. Despesas de pronto pagamento. 
Possibilidade. Contabilização. O TCE/SC remeteu cópia dos Prejulgados 2096 e 1703, que 
atendem a essência de dúvida formulada em relação à utilização de cartão de pronto pagamento 
em despesas realizadas no regime de adiantamento e, em relação a contabilização no nível de 
subelemento, dúvida sobre o procedimento facultativo de classificação, informou que poderá ser 
utilizado para a situação de despesas com cartão de pronto pagamento o subelemento 
“96”:“30.96 - Materiais de Consumo - Pagamento antecipado” e “39.96 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica – Pagamento antecipado”. Trata-se de Consulta formulada pelo 
Prefeito Municipal de Blumenau e pela Secretária Municipal de Educação, solicitando 
manifestação deste Tribunal acerca de execução de despesa e o respectivo registro contábil, 
relativo à utilização de cartão de pronto pagamento em despesas realizadas no regime de 
adiantamento. Para o Relator: “a possibilidade e condições da utilização de cartão corporativo na 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2028
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2197
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1750
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2028
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2238
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000042630
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000042630
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2096
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1703
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Administração Pública estadual e municipal para despesas de pronto pagamento estão 
explicitadas em Prejulgados do Tribunal de Contas (Prejulgados 1703 e 2096). Para a 
contabilização até a classificação no nível de subelemento – de caráter facultativo, mas 
recomendável para melhor controle das despesas públicas - poderá ser utilizado o subelemento 
“96”: “30.96 - Materiais de Consumo - Pagamento antecipado” e “39.96 - Outros Serviços de 
Terceiros”. @CON-20/00224584, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.25  
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Pessoal. Cargo Público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão Judicial. 
Indenização.  Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o 
servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em 
momento anterior, salvo situação de flagrante arbitrariedade. A mera existência de litígio judicial 
sobre concurso público não gera dano indenizável. Acórdão nº 1815/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.4.2 Admissão de pessoal. Autarquia municipal. Concurso público. Extrapolação do limite de 
gastos com pessoal do Poder Executivo. Admissão em período de restrição imposto pela 
LRF. Exceção à regra do direito subjetivo à nomeação. Precedentes jurisprudenciais. Ato 
não convalidado pelo tempo. Negativa de registro. Condições especiais destacadas. 
Possibilidade de recontratação em caso de saneamento das finanças públicas. 
Determinações. Trata-se de ADMISSÃO DE PESSOAL promovida pelo Município de 
Ampére, por meio de Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2016, relativa ao provimento 
de cargos de Professor (Ensino Fundamental e Educação Infantil), Agente de Endemias, Agente 
Comunitário de Saúde, Operário, Fonoaudiólogo Escolar, Psicólogo, Técnico de Enfermagem e 
Auxiliar Odontológico. Acolhe-se igualmente a proposta da unidade técnica, corroborada pelo 
Ministério Público de Contas, de que seja emitida determinação para que o ente passe a "atribuir, 
nos próximos editais de licitação, pontuação para titulação acadêmica dos profissionais não 
somente na área relacionada a Recursos Humanos, mas também nas especialidades relativas aos 
cargos a serem ofertados". De fato, não é justificável que a avaliação dos profissionais vinculados 
à empresa ou entidade que vai realizar o processo de seleção pondere somente a titulação daqueles 
da área de recursos humanos, deixando de aferir a qualificação acadêmica de outros eventuais 
profissionais responsáveis pela elaboração das provas, como, por exemplo, no caso de um 
concurso para o provimento de cargo de médico, um médico. Em outras palavras, sendo 
relevante pontuar a área de recursos humanos da postulante a realizar o processo seletivo, mais 
ainda será examinar a capacidade técnica dos seus profissionais que irão elaborar de fato as 
provas. Ainda de acordo com a instrução, a verificação da capacidade técnica da banca 
examinadora é medida necessária em decorrência do previsto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, no artigo 6º, inciso IX , e no artigo 148 da Lei n.º 8.666/93, a fim de 
assegurar que o processo seletivo melhor atenda à sua finalidade precípua, de selecionar os 
candidatos mais aptos, seguindo os preceitos constitucionais. E tal só é possível na medida em 
que os responsáveis pela elaboração e correção das provas demonstrem ter formação técnica 
adequada, garantindo que as avaliações guardem consonância com a natureza e a complexidade 
dos cargos aos quais se pretende dar provimento. Processo nº 745850/16, Boletim de 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1703
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2096
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000224584
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242 

1.4.3 Aproveitamento de servidores da extinta Minas Caixa e princípio do concurso público. 

Em conclusão de julgamento, o Plenário assentou a procedência de pedido formulado em ação 

direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 11.816/1995 do estado de Minas 

Gerais (1). Ademais, em votação majoritária, modulou os efeitos da decisão para que a declaração 

de inconstitucionalidade da norma retroaja à data do deferimento da medida cautelar 

(Informativo 524). De início, o colegiado, por maioria, rejeitou preliminar de inadmissibilidade 

da ação, aduzida em face de ter sido ajuizada após decorrido o prazo previsto na lei para os 

servidores públicos estaduais à disposição do Tribunal de Contas mineiro requererem a 

integração ao Quadro Especial de Pessoal daquela Corte de Contas. Assinalou não ter ocorrido 

o pleno exaurimento da eficácia da norma impugnada que resultasse na inadmissibilidade da ação 

direta. Trata-se de lei que fixa prazo para o exercício de um direito. Entretanto, é uma lei de 

efeitos permanentes. Ao mesmo tempo em que estabelece o prazo de trinta dias para o 

requerimento dos servidores, reconhece a eles, quando atendidos os requisitos estabelecidos, o 

direito de integrar o quadro do Tribunal de Contas. Sublinhou estar em discussão exatamente a 

hipótese de integração de servidores público àquele quadro sem a realização de concurso público. 

Portanto, persiste a natureza abstrata da norma, apta a desafiar, ainda hoje, sua análise em sede 

de controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, em situação análoga, o Supremo 

Tribunal Federal superou questão de ordem para conhecer da ação. Na oportunidade, não 

reconheceu a existência de norma impregnada de eficácia temporária, sujeitando-a ao controle 

abstrato de constitucionalidade (ADI 2.986 QO). No ponto, vencido o ministro Marco Aurélio, 

que não admitiu a ação. Ante a vigência delimitada no tempo, avaliou não se estar diante de ato 

normativo abstrato autônomo que ainda surta efeitos, mas a examinar situações concretas dos 

servidores que optaram pela integração. Por isso, a inadequação do instrumental. O Plenário 

julgou procedente a pretensão, haja vista o dispositivo em exame afrontar o princípio do concurso 

público [Constituição Federal (CF), art. 37, II (2)]. Ato contínuo, a decisão foi modulada com 

efeitos ex nunc. A declaração de inconstitucionalidade do preceito impugnado retroagiu à data 

do deferimento da medida cautelar, em 30.6.1995, placitadas as situações jurídicas dos 

funcionários que ingressaram no quadro do Tribunal de Contas antes de ser concedida a medida. 

Vencido o ministro Marco Aurélio quanto à modulação dos efeitos. A seu ver, os servidores ou 

optaram no prazo preceituado na lei ou não o fizeram. Logo, inexistiria campo para implementar-

se a modulação. Por fim, o ministro consignou ser contrário à denominada “inconstitucionalidade 

útil”. ADI 1251/MG, Informativo de Jurisprudência do STF nº 985, disponível em: 

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

 

1.4.4  

 

 

2 Direito Constitucional  
 

2.1     Serviços Públicos de Saúde. Repasse de verba federal. Fiscalização externa realizada pelo 
Tribunal de Contas de União e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo524.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2164729
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1251&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 86 de 125 

Possibilidade. A Constituição Federal em seu art. 75 determina que a competência do Tribunal 
de Contas da União não afasta a competência dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Distrito 
Federal na hipótese em que esta vem delineada nas Constituições Estaduais ou na Lei Orgânica 
do Distrito Federal. De fato, o inciso VII do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal é 
expresso em atribuir a competência ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para "fiscalizar a 
aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres". Nesse contexto, considerada a 
autonomia própria dos entes federados, a fiscalização, pelo Tribunal de Contas da União, dos 
recursos federais repassados ao Distrito Federal não impede a realização de fiscalização, pelo 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, na aplicação desses mesmos recursos no âmbito deste 
ente, que, inclusive, tem pleno e legítimo interesse na regular prestação dos serviços de saúde no 
seu território. Assim, desinfluente o fato de os serviços prestados terem sido pagos com recursos 
federais e/ou distritais, ou somente com recursos federais repassados, pois, em qualquer caso, 
pode a fiscalização externa do Tribunal de Contas do DF apreciar a aplicação regular desses 
recursos, mormente na área de serviços públicos de saúde. RMS 61.997-DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 674, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

2.2  O custeio do serviço de iluminação pública, conforme previsto no art. 149-A da 
Constituição da República, abrange, também, a modernização, otimização, 
eficientização, expansão, operação e manutenção da rede municipal de iluminação. 
Trata-se de Consulta formulada por Vereadores, nos seguintes termos: “1) É aconselhável se 
fazer uma interpretação ampliativa da Constituição e da Lei Infraconstitucional, visando ampliar 
o alcance da palavra "custeio" para abranger modernização, eficientização, expansão, operação e 
manutenção da rede municipal de iluminação? 2) Há a possibilidade de desvincular valores 
referentes a recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), na instituição 
de Parceria Público Privada, antes do envio do valor contratado à Concessionária Prestadora do 
Serviço sem caracterizar desvio de finalidade? Exemplo, instituída uma PPP para realizar os 
serviços atinentes à iluminação pública, pode o Poder Executivo primeiramente desvincular os 
recursos da CIP para depois pagar a Concessionária que irá prestar o serviço? 3) Quando é 
comprovado o excesso de exação na cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), qual 
medida deve ser tomada pelo Executivo?” Em preliminar de admissibilidade, o relator, 
conselheiro Sebastião Helvecio, conheceu da Consulta no que tange ao primeiro quesito. Quanto 
ao segundo quesito, entendeu tratar-se de caso concreto, além deste Tribunal já haver se 
manifestado sobre o tema em diversas oportunidades, a exemplo das 
Consultas 687868, 932748, 932439, 896391 e 718646, tendo assentado o entendimento de que: 
“Os valores arrecadados em decorrência da Contribuição de Iluminação Pública não podem ser 
destinados a despesas estranhas à iluminação pública, tendo em vista serem vinculados à 
finalidade certa e determinada pela própria Constituição da República.” Relativamente à terceira 
indagação, nos termos em que foi formulada, considerou não atender o estabelecido no inciso 
IV do § 1º do art. 210-B da norma regimental, segundo o qual a consulta deve "conter indicação 
precisa da dúvida ou da controvérsia suscitada". Passou, então, ao mérito, alertando que, diante 
de seu caráter vinculado, as receitas provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) 
não podem ser destinadas a despesas estranhas ao custeio da iluminação pública. Afirmou tratar-
se de controvérsia atual, cuja relevância é corroborada pelo reconhecimento de sua repercussão 
geral pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 
666.404/SP – ainda pendente de deliberação definitiva – contra decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, que entendeu inconstitucional lei municipal que destinava parte das 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/687868
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/932748
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/932439
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/896391
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/718646
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Regimentointerno/Reg-Int-12-08.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=201028188&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=201028188&tipoApp=.pdf
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receitas advindas da CIP para "investimento em melhorias e ampliação da rede de iluminação 
pública" – finalidades que, segundo o TJSP, não estariam incluídas na definição de custeio contida 
no art. 149-A da Constituição da República. Esclareceu que a pendência de julgamento definitivo 
pela Suprema Corte não obsta que esta Casa se posicione a respeito, diante da independência das 
instâncias, assim, entendeu este Tribunal Pleno, nos autos da Denúncia n. 977526, sob a relatoria 
do conselheiro Wanderley Ávila, que não configura violação à norma constitucional ou legal, a 
“utilização da COSIP para custear parceria público-privada que possa modernizar o sistema de 
iluminação pública com tecnologia que possa aprimorar outros serviços correlatos, desde que o 
foco do uso seja a iluminação pública”. Acrescentou que, nos autos da referida Denúncia, bem 
como em outras oportunidades, este Tribunal deparou-se, ainda que de forma oblíqua, com 
legislações municipais que preveem serviços como a instalação, modernização e expansão da rede 
elétrica, entendendo-os naturalmente incluídos na acepção da palavra custeio, na forma em que 
inscrita no art. 149-A, da Constituição da República. À título de exemplo, citou a Representação 
n. 841824, de sua própria relatoria, em que se tratou, incidentalmente, do caráter vinculado da 
receita oriunda da CIP, e a Representação de n. 986898, sob a relatoria do Conselheiro Hamilton 
Coelho, na qual se decidiu que os serviços de "expansão, revitalização e melhorias no sistema de 
iluminação pública" incluem-se nos devidos fins a que se destinam as receitas da CIP. Ante o 
exposto, em que pese este Tribunal de Contas não haver ainda se manifestado em tese, 
diretamente, sobre o tema, entendeu já amadurecido o entendimento, no âmbito deste Colegiado, 
respondendo à Consulta da seguinte maneira: “o custeio do serviço de iluminação pública, 
conforme definido no art. 149-A da Constituição da República, abrange, também, a 
modernização, melhoramento, otimização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 
rede municipal de iluminação. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta 
n. 1077225, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 213, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#1 

2.3     Destinação de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos e obediência 
ao teto constitucional. Representação formalizada pelo Ministério Público de Contas, com o 
intuito de suspender a distribuição de honorários advocatícios entre os servidores da 
Procuradoria Municipal de Goiânia, sem previsão de lei. Em síntese, foram apontadas as 
seguintes irregularidades: (a) que os honorários de sucumbência constituem-se receita pública e 
natureza de despesa com pessoal; (b) ausências de lei para a distribuição de honorários; (c) 
violação dos princípios de direito financeiro da universalidade do orçamento e da unidade de 
tesouraria; e (d) existência de grave prejuízo financeiro à municipalidade, o que justifica a 
concessão de Medida Cautelar para cessar a distribuição de honorários. No mérito, o Plenário 
julgou procedente a Representação quanto à distribuição a servidores municipais dos honorários 
advocatícios de sucumbência decorrentes dos processos judiciais dos quais o município de 
Goiânia é parte, porém, sem imputar multa, com o objetivo de estimular o exercício da autotutela, 
tendo em vista a boa-fé e as medidas empreendidas pelos responsáveis para sanar as ilegalidades 
verificadas. Ainda, determinou aos responsáveis o aprimoramento da Lei Complementar 
Municipal (LCM) nº 313/18, por meio de atos administrativos próprios (ex. decreto), com 
destaque para as seguintes necessidades: (a) previsão de submissão da somatória dos subsídios e 
honorários de sucumbência, percebidos mensalmente pelos advogados públicos, ao teto 
remuneratório constitucional, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, em consonância com 
a decisão exarada pelo STF na ADI nº 6053; (b) adequação do caput do art. 52 da LCM nº 313/18, 
no sentido de que somente os honorários estipulados em sentença judicial sejam destinados aos 
procuradores públicos municipais, consoante o mandamento do § 19 do art. 85 do Código de 
Processo Civil; (c) os atos que demonstrem a efetiva regulamentação e a efetivação da retenção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/977526
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/841824
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/9868898
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077225
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#1
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do IRPF incidente sobre os honorários advocatícios, por ser o município responsável tributário 
por substituição, observado que a responsabilidade pelo recolhimento e retenção do IRPF é do 
Comitê Gestor de Honorários, com o devido repasse à União, conforme Solução COSIT 83/19, 
da Receita Federal do Brasil; (d) cumprimento da ADI nº 6053, em que o STF declarou a 
constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e 
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação 
conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/94, ao § 19 do art. 85 da Lei nº 13.105/15, e 
aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/16, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários 
de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto 
dos Ministros do STF, conforme o que dispõe o inciso XI do art. 37 CF/88. O Voto foi aprovado 
por unanimidade. Acórdão nº 03301/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-
24.pdf 

2.4 ABIN: Sistema Brasileiro de Inteligência e fornecimento de dados e de conhecimento 

específicos. O Plenário, por maioria, deferiu, em parte, pedido de medida cautelar em ação direta 

de inconstitucionalidade a fim de conferir interpretação conforme à Constituição Federal (CF) 

ao parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/1999 (1) para estabelecer que: a) os órgãos 

componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem fornecer dados e 

conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) quando comprovado o 

interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade de esses dados atenderem interesses 

pessoais ou privados; b) toda e qualquer decisão que solicitar os dados deverá ser devidamente 

motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente 

o interesse público, os dados referentes a comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva 

de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo em razão daquela limitação, 

decorrente do respeito aos direitos fundamentais; e d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de 

informações e dados à Abin, é imprescindível procedimento formalmente instaurado e existência 

de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. No pleito formulado, os 

autores fizeram referência ao § 1º do art. 2º e ao caput do art. 9º A, ambos da Lei 9.883/1999 (2), 

bem assim ao § 3º do art. 1º da Estrutura Regimental da Abin (Anexo I) do Decreto presidencial 

10.445/2020 (3). Prevaleceu o voto da Ministra Cármen Lúcia (relatora), no qual consignado ser 

objeto da ação o parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/1999. 

 

Rememorou que, ao longo dos quase vinte e um anos de sua vigência e aplicação, decretos 

presidenciais sucederam-se, em cumprimento ao comando legal, sem maiores questionamentos 

sobre a interpretação da norma. Esclareceu que, na argumentação apresentada, os autores 

expõem as razões do pedido, a saber, o advento do decreto, no qual alegam haver extensão 

interpretativa incluída e, assim, desbordamento jurídico a contaminar a forma de a referida lei ser 

interpretada e aplicada. Lembrou que o feito foi trazido a julgamento poucos dias após ajuizada 

a ação, em face da urgência qualificada — vigência do decreto em 17.8.2020 —, anotada pelos 

autores e tida como razoável. Observou que, no curso da ação, poderá ocorrer a regularização 

processual anteriormente determinada, haja vista a ausência da outorga, na procuração de um dos 

partidos políticos autores, de poder para postular sobre o decreto e da falta da assinatura, na 

petição inicial, dos advogados do outro partido, em cuja procuração se faz referência ao decreto. 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
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Depois de outros registros, a relatora explicitou ter levado em conta os dispositivos do decreto, 

mencionados genericamente na peça inicial, somente para os fins de se comprovar a razoabilidade 

da argumentação tecida e a necessidade de se afirmar a interpretação conforme à CF a ser aplicada 

ao parágrafo único do art. 4º daquela lei. Ao versar a respeito da inafastabilidade do interesse 

público como elemento legitimador do desempenho administrativo, avaliou ser imprescindível 

que os dados e os conhecimentos específicos a serem fornecidos estejam vinculados ao interesse 

público objetivamente comprovado e com motivação específica. Segundo a ministra, inteligência 

é atividade sensível e grave do Estado. Está posta na legislação como sendo necessária nos termos 

por ela delineados. “Arapongagem” não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito 

gravíssimo. Comete crime o agente que adotar prática de solicitação e obtenção de dados e 

conhecimentos específicos sobre quem quer que seja fora dos estritos limites da legalidade. 

Sopesou que o fornecimento de dados pelos órgãos componentes do Sistema Brasileiro de 

Inteligência à Abin, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato presidencial, tem, 

conforme norma legal expressa, a finalidade de integrá-los e tornar eficiente “a defesa das 

instituições e dos interesses nacionais”. Somente dados e conhecimentos específicos relacionados 

a estas finalidades são legalmente admitidas e compatibilizam-se com a CF. Qualquer outra 

interpretação é inválida. Além disso, o fornecimento de elementos informativos, denominado 

compartilhamento de dados, tem como único motivo legalmente admissível a defesa das 

instituições e dos interesses nacionais, reitere-se, nos expressos moldes do sistema jurídico 

vigente. Compartilhamento de dados e conhecimentos específicos que vise ao interesse privado 

do órgão ou de agente público não é juridicamente admitido, caracterizando-se desvio de 

finalidade e abuso de direito. De igual modo, é ato legítimo o fornecimento de informações entre 

órgãos públicos para a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Proibido é que se torne 

subterfúgio para atendimento ou benefício de interesses particulares ou pessoais, especialmente 

daqueles que têm acesso aos dados, desvirtuando-se competências constitucionalmente definidas 

e que não podem ser objeto de escolha pessoal, menos ainda de atendimento a finalidade 

particular. É atitude ditatorial, que contrasta com o Estado democrático de direito, o abuso da 

máquina estatal para atendimento a objetivos pessoais, mais ainda quando sejam criminosos 

como são aqueles que se voltam a obter dados sobre pessoas para a elas impor restrições 

inconstitucionais, agressões ilícitas, medos e exposição de imagem. O direito, em sua efetivação 

normal e legítima, é uso e, em sua realização anormal e ilegítima, é abuso. Os mecanismos legais 

de compartilhamento de dados e informações, como o previsto no parágrafo único, são postos 

para abrigar o interesse público, não para sustentar interesses privados no espaço público. 

Qualquer ato de Estado que vise a atender interesse particular é inválido porque contraria o 

sistema constitucional. Comprovado o descumprimento dos princípios constitucionais, há de ser 

declarado ilegítimo pelo Poder Judiciário. Quanto ao arguido desvio de finalidade na extensão 

das atribuições da Abin, a relatora registrou não ser possibilitado pelo conteúdo da norma 

questionada. A sua implementação normativa infralegal é que pode fazer vingar a semente desse 

vício. Frisou que o ato administrativo precisa atender aos critérios legais para legitimar-se. O 

administrador não pode ensejar consequências diversas das almejadas pelo legislador. Nos casos 

como o presente, de matéria tão sensível, a finalidade nunca é discricionária no espaço público, 

é sempre vinculada. Aduziu que o parágrafo único do art. 4º compatibiliza-se com a CF com a 

interpretação que lhe vem dos seus próprios termos e deixa resguardadas as competências dos 

demais órgãos dos Poderes da República e, principalmente, dos direitos individuais intocáveis 
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dos indivíduos. Noutro passo, asseverou ser imprescindível que os atos administrativos, incluídos 

aqueles relativos às atividades de inteligência, sejam motivados, para que haja a possibilidade de 

serem eventualmente contrastados. A legitimidade dos atos da Administração Pública não pode 

ser averiguada pelos cidadãos e pelo Poder Judiciário se não houver a comprovação de sua devida 

motivação. Ademais, a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos está expressa no 

art. 50 da Lei 9.784/1999 (4), e deve ocorrer, entre outras hipóteses, sempre que os atos “neguem, 

limitem ou afetem direitos ou interesses”. A natureza da atividade de inteligência, que 

eventualmente se desenvolve em regime de sigilo ou de restrição de publicidade, não afasta essa 

exigência, especialmente se considerado que esses atos podem importar acesso a dados e 

informações sensíveis dos cidadãos, e podem comprometer ou limitar direitos fundamentais à 

privacidade e à intimidade. Nesse contexto de potencial limitação de direitos fundamentais, deve-

se exigir que as solicitações pela Abin sejam acompanhadas de motivação demonstrativa da 

necessidade dos dados pretendidos e a adequação da solicitação às finalidades legais. Isso é 

indispensável para que, se provocado, o Poder Judiciário realize o controle de constitucionalidade 

e de legalidade, examinando sua conformidade aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade e precipuamente garantindo os direitos fundamentais. Acerca da cláusula de reserva 

de jurisdição, a ministra Cármen Lúcia assinalou que o ordenamento jurídico nacional prevê 

situações nas quais se impõe a necessidade de análise e autorização prévia do Poder Judiciário. 

Isso se dá, por exemplo, nos casos de ingresso na casa de alguém ou de interceptações em 

dispositivos e dados telemáticos. A esse respeito, a CF estabeleceu ser essencial a intervenção e 

autorização prévia do Estado-juiz, sem o que qualquer ação de autoridade estatal será ilegítima, 

ressalva feita à situação de flagrante delito. Dessa maneira, deve-se dar à norma interpretação a 

respeitar a reserva de jurisdição. O sistema constitucional garante o direito à privacidade das 

pessoas, nele incluído o segredo dos dados e de comunicações telemáticas e telefônicas, 

entendido, o último, como o não compartilhamento das informações sem prévia autorização 

judicial. Na sequência, igualmente em juízo de delibação, a relatora não vislumbrou plausibilidade 

no pleito de que os órgãos integrantes de outros entes federados, de outros Poderes e do 

Ministério Público (MP) fossem afastados da hipótese de aplicação do fornecimento previsto no 

parágrafo único. Atendidos os requisitos legais e estabelecidos nesta decisão, eles poderão 

fornecer dados. Na lei impugnada, inclusive há previsão de que podem compor o Sisbin mediante 

ajustes e convênios. O ministro Dias Toffoli reforçou a importância de a Administração Pública 

trabalhar na formalidade, com protocolos, até para possibilitar eventual responsabilização em 

casos de omissões e abusos na defesa do Estado. Por seu turno, o ministro Luiz Fux participou 

que o princípio da segurança dos dados possui destacada relevância na economia da informação. 

Vencido o ministro Marco Aurélio, que indeferiu a liminar pleiteada. A seu ver, o parágrafo único 

do art. 4º prevê apenas um diálogo entre os órgãos de inteligência e não surge conflitante com o 

texto constitucional. Além disso, o ministro não entreviu o risco, inexistente até hoje, de se 

manter hígido o citado dispositivo. Sequer ambiguidade que pudesse merecer interpretação. ADI 

6529 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 986, disponível em: 

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

2.5 Índices da caderneta de poupança e correção dos depósitos recursais. O Plenário iniciou 

julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade 

em que se discute a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e dos 

débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Após a leitura do relatório e a realização de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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sustentação oral, o julgamento foi suspenso. ADC 58/DF, Informativo de Jurisprudência do STF 

nº 986, disponível em: 

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

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

3.1      Improbidade administrativa. Delação premiada e acordo de leniência. Institutos restritos 
à esfera penal. Inaplicabilidade das Lei ns. 8.884/1994 e 9.807/1999 no âmbito da ação de 
improbidade administrativa. Expressa vedação de transação e acordo, art. 17, § 1º, da Lei 
nº 8.429/1992. A delação premiada - espécie de colaboração premiada - é um mecanismo por 
meio do qual o investigado ou acusado, ao colaborarem com as autoridades apontando outras 
pessoas que também estão envolvidas na trama criminosa, obtêm benefícios na fixação da pena 
ou mesmo na execução penal. Embora o instituto tenha sido consolidado, com a promulgação 
da Lei n. 12.850/2013, ressalta-se que o ordenamento jurídico já trazia previsões esparsas de 
colaboração premiada - gênero do qual a delação premiada é espécie -, dentre as quais os alegados 
arts. 13 a 15 da Lei n. 9.807/1999, bem como o art. 35-B da Lei n. 8.884/1994 (vigente à época 
da interposição do recurso, revogado pelo art. 87 da Lei n.12.529/2011 - atual Lei Antitruste). 
Assim, por meio de interpretação sistemática desses dispositivos, observa-se que os mecanismos 
ali citados são restritos às finalidades previstas nos respectivos diplomas normativos. No que se 
refere à Lei n. 9.807/1999 - que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a 
Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se restringe ao processo criminal e pressupõe que o réu 
esteja sofrendo algum tipo de ameaça ou coerção em virtude de sua participação na conduta 
criminosa. Por sua vez, a Lei Antitruste, ao prever o acordo de leniência, restringe seus benefícios 
a eventuais penalidades impostas em decorrência da prática de crimes contra a ordem econômica, 
"tipificados na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente 
relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e os tipificados no 88 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal". Por 
fim, é necessário consignar que a transação e o acordo são expressamente vedados no âmbito da 
ação de improbidade administrativa (art. 17, § 1º, da Lei n. 8.429/1992). REsp 1.464.287-DF, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 674, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

3.2      Recuperação judicial. Certidões negativas de débitos tributários. Exigência incompatível 
com a finalidade do instituto. Princípios da preservação da empresa e da função social. 
Aplicação do postulado da proporcionalidade. Interpretação sistemática da Lei n. 
11.101/2005. Da leitura dos enunciados normativos dos arts. 57 e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, 
depreende-se que a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito 
elencado pelo legislador para concessão da recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha 
sofrido objeção, ou tenha sido aprovado pela assembleia de credores. Reforçando essa exigência, 
o Código Tributário Nacional, em seu art. 191-A, condiciona a concessão da recuperação à prova 
da quitação de todos os tributos. Todavia, dada a existência, noutro vértice, de previsão legal no 
sentido de que as fazendas públicas devem, "nos termos da legislação específica", conceder o 
parcelamento dos débitos fiscais ao empresário em recuperação judicial (art. 68 da LFRE), a 
jurisprudência do STJ vem entendendo que, por se tratar o parcelamento de verdadeiro direito 
do devedor, a mora legislativa em editar referida lei faz com que as sociedades em crise estejam 
dispensadas de apresentar as certidões previstas no art. 57 da LFRE. Muito embora a lacuna 
legislativa acerca do parcelamento especial tenha sido preenchida na esfera federal com a edição 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 92 de 125 

da Lei n. 13.043/2014 (regulamentada pela Portaria PGFN-RFB n. 1/15), a demonstração da 
regularidade fiscal do devedor que busca o benefício recuperatório não pode ser exigida sem que 
se verifique sua compatibilidade com os princípios e objetivos que estruturam e servem de norte 
à operacionalização do microssistema instituído pela Lei n. 11.101/2005, elencados neste mesmo 
diploma legal. O objetivo central do instituto da recuperação judicial é "viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (art. 47 da LFRE). 
Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio 
insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade 
fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do 
postulado da proporcionalidade. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige 
que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido 
pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito 
tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados 
(proporcionalidade em sentido estrito). De fato, caso se entenda que a ausência das certidões de 
regularidade fiscal do devedor impede a concessão do benefício recuperatório, sua não 
apresentação teria como consequência a decretação da falência da sociedade empresária, o que, 
fatalmente, dificultaria o recebimento do crédito tributário, haja vista estarem eles classificados 
em terceiro lugar na ordem de preferências (art. 83, III, da LFRE). E mais, além de, nesse 
contexto, tratar-se de medida inadequada para atingir a finalidade pretendida pela norma, a 
exigência da regularidade fiscal do devedor não se revela necessária, pois, no atual sistema de 
recuperação de empresas, a Fazenda Pública não fica desprovida dos meios próprios para 
cobrança dos créditos de sua titularidade. Isso porque as execuções de natureza fiscal, ao 
contrário do que ocorre com as demais ações e execuções movidas por credores particulares da 
recuperanda, não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, devendo seguir seu 
curso natural, conforme dispõe o art. 6º, caput e § 7º, da Lei n. 11.101/2005. Na tentativa de 
realizar a finalidade sobrejacente à regra em questão (garantir a arrecadação fiscal), acaba-se por 
obstruir indevidamente os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa (corolário da 
função social da propriedade e fundamento da recuperação judicial) e os objetivos maiores do 
instituto recuperatório – viabilização da superação da crise, manutenção da fonte produtora e dos 
empregos dos trabalhadores. De se notar, outrossim, que o condicionamento da concessão da 
recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos tributários resulta em 
afronta à própria lógica do sistema instituído pela Lei n. 11.101/2005, na medida em que, ao 
mesmo tempo em que se exige a comprovação da regularidade fiscal do devedor, exclui-se o 
titular desses créditos (Fazenda Pública) dos efeitos de seu processamento (nos termos da regra 
do § 7º do art. 6º da LFRE e daquela prevista no art. 187, caput, do CTN). Assim, conclui-se que 
os motivos que fundamentam as normas do art. 57 da LFRE e do art. 191-A do CTN, assentados 
exclusivamente no privilégio do crédito tributário, não têm peso suficiente para preponderar 
sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise 
econômico-financeira, sobretudo diante das implicações negativas que a interrupção da atividade 
empresarial seria capaz de gerar, diretamente, nas relações de emprego e na cadeia produtiva e, 
indiretamente, na receita pública e na economia de modo geral. REsp 1.864.625-SP, Informativo 
de Jurisprudência do STJ n. 674, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

3.3   A assinatura digital aposta quando da remessa do inteiro teor de leis e decretos com 
conteúdo financeiro é passível de delegação administrativa, mas não exime o Chefe do 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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Poder Executivo Municipal da responsabilidade por divergência ou omissão apurada. 
Cuidam os autos de Consulta, encaminhada por Prefeito Municipal, por meio da qual indaga-se: 
“os arquivos de leis e decretos com conteúdo financeiro, encaminhados para o TCE via SICOM, 
devem ter obrigatoriamente a assinatura digital do Prefeito ou podem ser digitalmente assinados 
por outro servidor com delegação de poderes?” O conselheiro-relator, Sebastião Helvecio, a 
princípio apresento u manifestação da Unidade Técnica, que discorreu sobre o procedimento 
para a prestação de contas dos Municípios, feita de forma totalmente eletrônica a partir dos dados 
informados pelos Municípios no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – Sicom, 
conforme disposto no art. 2º, § 2º da Instrução Normativa n. 04/2017, que dispõe sobre a 
prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal a partir do exercício 
financeiro de 2017. A Unidade Técnica destacou ainda que, conforme o disposto no art. 2º, III e 
IV, da Resolução n. 16/2017 – que instituiu a tramitação eletrônica aos processos submetidos à 
apreciação desta Corte – e art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa n. 3/2015 – que trata dos envios 
mensais das remessas ao Sicom – a responsabilidade pelo encaminhamento dos arquivos relativos 
às leis e aos decretos de caráter financeiro é do Chefe do Executivo, podendo, inclusive, ser 
responsabilizado pessoalmente por eventuais divergências constatadas nos arquivos. Após análise 
da legislação de regência, a Unidade Técnica concluiu, quanto à assinatura digital, que o Prefeito 
Municipal deve ser "o único legitimado a conferir autenticidade aos arquivos enviados e, 
portanto, assiná-los digitalmente. Em que pese à análise da Unidade Técnica, o relator entendeu 
que a questão da legitimidade do sujeito passivo da obrigação de encaminhamento da informação 
não é de todo incompatível com o instituto da delegação, mesmo porque tal prática 
administrativa, em última análise, não exime o gestor da responsabilidade que lhe cabe por força 
do texto constitucional. Realçou, em seguida, normas que disciplinam a remessa de dados via 
Sicom, quais sejam o art. 2º, III e IV, da Resolução n. 16/2017, que dispõe sobre a importância 
da assinatura digital para a verificação da autenticidade dos documentos enviados em meio 
eletrônico e art. 6º da Instrução Normativa n. 3/2015, que trata expressamente da obrigação do 
Prefeito Municipal de enviar a documentação objeto da presente Consulta. Salientou que, 
naturalmente, a responsabilidade pelo envio das informações recai sobre o Chefe do Poder 
Executivo Municipal, não obstante, como mencionado anteriormente, a legitimidade e 
responsabilidade – de caráter personalíssimo – que recaem sobre o gestor, não são incompatíveis 
com o instituto da delegação, prática administrativa amplamente difundida, pois a competência 
– tal qual a responsabilidade pessoal – é irrenunciável e intransferível e não se confunde com os 
atos materiais associados ao seu regular exercício, esses sim, passíveis de delegação administrativa. 
A respeito da delegação, citou a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública federal e, no mesmo sentido, a Lei Estadual n. 14.184/02, que tratam 
da compatibilidade entre o caráter irrenunciável da competência e da sua delegabilidade de seu 
exercício, desde que o ato de delegação contenha, especificamente: as matérias e os poderes 
transferidos, os limites da atuação do delegado e os objetivos da delegação; ademais, tal como o 
ato de revogação da delegação, o ato de delegação deve ser divulgado por meio de publicação 
oficial. Mencionou ainda que ambos os diplomas normativos preveem, de forma quase uníssona, 
as mesmas hipóteses de competências impassíveis de delegação, quais sejam: edição de atos de 
caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva do 
órgão ou autoridade. Concluiu, portanto, que o ato material de assinar digitalmente a remessa de 
documento reproduzido em meio eletrônico, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de 
competências indelegáveis, consistindo em mero mandato para a prática de ato material em nome 
da conveniência e eficiência administrativas, que não implica a renúncia de qualquer competência, 
o que seria ilegal, nem tampouco da responsabilidade pelo conteúdo das informações prestadas. 
Por todo exposto, respondeu à Consulta da seguinte maneira: “ a) O dever de prestar contas, que 

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1139067
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1139053
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1136994
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1139053
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1136994
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.784%20%2C%20DE%2029,%C3%A2mbito%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20Federal.
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2002&num=14184&tipo=LEI
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recai sobre o Chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência do art. 70, parágrafo único, 
da Constituição da República, é irrenunciável e intransferível; b) A assinatura digital aposta 
quando da remessa do inteiro teor de leis e decretos com conteúdo financeiro reproduzidos 
eletronicamente – de que trata o art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa n. 3/2015 – é passível de 
delegação administrativa, desde de que respeitadas as formalidades aplicáveis ao ato de delegação, 
e sem prejuízo das normas que regem o processo eletrônico e a remessa de informações para fins 
de prestação de contas no âmbito deste Tribunal de Contas. c) Por fim, eventual ato de delegação, 
ainda que regular, não exime o Chefe do Poder Executivo Municipal da responsabilidade pessoal 
pelos documentos e informações enviados a este Tribunal, na hipótese de apurada qualquer 
divergência ou omissão.” O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1066772, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

3.4   Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 
limitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República. Versam 
os autos sobre Consulta encaminhada por Presidente de Câmara Municipal, com o aval de mais 
de um terço dos vereadores, por meio da qual apresenta o seguinte questionamento: “É possível 
acrescentar fontes de recursos e elementos de despesas por projeto de lei ordinária sem considerar 
valores? ” Em documento complementar, os consulentes destacam, ainda, as seguintes perguntas: 
“Em caso positivo, poderá ocorrer o acréscimo de fontes de recursos e elementos de despesas 
ilimitadamente? Considerando o princípio da transparência, o crédito suplementar não seria 
melhor opção para incluir fontes de recursos e elementos de despesas não previstos no 
orçamento? ” O relator, Conselheiro Cláudio Couto Terrão, preliminarmente realçou os 
conceitos de elemento de despesa e fonte de recursos. O primeiro é destinado a identificar os 
objetos de gasto e o segundo trata da origem ou da procedência dos recursos que devem ser 
gastos em uma determinada finalidade. Observou que tanto o elemento de despesa como a fonte 
de recursos, componentes da classificação da despesa e da receita, respectivamente, vêm atender 
ao princípio da especificação, especialização ou discriminação orçamentária, segundo o qual as 
despesas e receitas devem constar do orçamento de forma detalhada e cuja base legal se encontra 
nos arts. 5º e 15 da Lei n. 4.320/64. Acrescentou que a Lei Orçamentária Anual (LOA), dada sua 
vocação para definir amiúde a alocação dos recursos públicos, é a destinatária desta modalidade 
principiológica, que tem em vista permitir e facilitar o exercício do acompanhamento e do 
controle do orçamento, evitando a adoção de ações genéricas e com excessiva flexibilidade. 
Apontou, ainda, que o tratamento legal e a finalidade dos institutos contábeis não deixam dúvidas 
acerca da necessidade de estarem vinculados a valores específicos, conforme texto do art. 167, 
incisos V e VII, da Constituição da República, que veda a concessão de créditos ilimitados e 
condiciona a abertura de crédito suplementar ou especial à prévia autorização legislativa e à 
indicação dos recursos. Baseando-se no princípio da especificação, aliado à disposição 
constitucional supracitada, respondeu negativamente ao primeiro e ao segundo questionamentos, 
pois não se encontra qualquer respaldo legal ou doutrinário para confirmar a proposição dos 
consulentes. Acerca das formalidades e mecanismos para modificação do orçamento, prosseguiu 
sublinhando as lições de Caldas Furtado, que destacam a existência de duas técnicas para alteração 
do orçamento em execução, quais sejam: créditos adicionais, que podem ser suplementares, 
especiais ou extraordinários e produzem mudança quantitativa no montante de recursos orçados; 
e estorno de verbas, que se concretiza por meio de remanejamentos, transposições ou 
transferências de recursos orçamentários e provoca modificação qualitativa nos créditos 
orçamentários. Pontuou que o art. 41, I e II, da Lei n. 4.320/64, por sua vez, classifica os créditos 
adicionais em suplementares, destinados ao reforço de dotação orçamentária, e especiais, 
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destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, sendo que, para as 
duas situações, o art. 43 da mesma lei exige a existência de recursos disponíveis. Nesse diapasão, 
reforçou a advertência da Unidade Técnica, no sentido de que todas as alterações efetuadas em 
créditos orçamentários – seja por mudança de fonte, abertura de créditos adicionais ou 
realocações orçamentárias – devem sempre observar a fonte de recurso à qual a dotação está 
vinculada, em atendimento aos arts. 8º, parágrafo único, e 50, I, ambos da Lei Complementar n. 
101/00. Isto posto, afirmou que a inclusão de uma nova fonte de recursos em reforço do total 
do crédito deve ser realizada sob a forma de abertura de crédito suplementar, nos termos do art. 
41, I, da Lei n. 4.320/64, e que, além da observância da forma legal, esta inclusão está 
condicionada à existência de recursos disponíveis, advindos de superávit financeiro ou de excesso 
de arrecadação na mesma fonte, em virtude da vinculação da finalidade. Alertou que há exceção 
à regra de utilização da abertura de crédito suplementar para inclusão de nova fonte de recursos, 
nas hipóteses de receitas do Fundeb, do ensino e da saúde, bem como do financiamento do SUS. 
Lado outro, no que toca aos elementos de despesa, o modelo utilizado para realização de 
alterações variará conforme a forma de detalhamento do orçamento, conforme regulamentação 
desta Corte de Contas conferida à matéria, por meio da Instrução Normativa n. 05/11, com a 
redação atualizada pelas Instruções Normativas n. 15/11 e n. 07/13. À vista da regulamentação 
interna, bem como da legislação aplicável à espécie, assim como manifestação da Unidade 
Técnica, julgou que, caso a lei orçamentária tenha sido detalhada até o nível de modalidade de 
aplicação (terceiro e quarto dígitos da classificação da natureza de despesa), eventuais alterações 
nos elementos de despesa dispensam a abertura de créditos adicionais, por configurarem ajuste 
gerencial, sendo que, nessa situação, o registro do fato em um ato administrativo para controle é 
suficiente. Quando, porém, o orçamento estiver discriminado até o nível de elemento de despesa, 
na forma prevista no art. 15, caput, da Lei n. 4.320/64, a inclusão de novos elementos de despesa 
deve ser operacionalizada por meio de créditos adicionais especiais, quando não haja dotação 
orçamentária específica, ou de créditos adicionais suplementares, quando se destine ao reforço 
de dotação orçamentária já existente, nos termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal, 
ressaltando-se que, consoante disposto no art. 167, V, da Constituição da República, a abertura 
de créditos especiais e suplementares está condicionada à prévia autorização legislativa e 
indicação dos recursos correspondentes. Com efeito, em face da regulamentação estabelecida nos 
níveis constitucional, legislativo e normativo interno, entendeu que os três questionamentos 
formulados podem ser esclarecidos da seguinte forma: “Não é possível a inclusão de fontes de 
recursos e elementos de despesas em valores ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, 
da Constituição da República. A inclusão de nova fonte de recurso deve ser realizada mediante a 
abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 43 da Lei n. 4.320/64, por lei 
ordinária e com especificação dos valores, observada a existência de recursos disponíveis nesta 
fonte. Caso a lei orçamentária tenha sido detalhada até a modalidade de aplicação, a inclusão de 
novo elemento de despesa, sempre com a discriminação de valores, prescinde de abertura de 
crédito suplementar, situação em que as alterações podem ser realizadas por ato administrativo, 
para fins de controle gerencial. Caso a lei orçamentária tenha sido discriminada até o elemento 
da despesa, a inclusão de novos elementos de despesa deve ser operacionalizada por meio de 
créditos adicionais especiais, quando não haja dotação orçamentária específica, ou de créditos 
adicionais suplementares, quando se destine ao reforço de dotação orçamentária já existente, nos 
termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal. Ressalte-se que, consoante disposto no art. 
167, V, da Constituição, a abertura de créditos especiais e suplementares está condicionada à 
prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes.” O conselheiro 
substituto Licurgo Mourão pediu vista dos autos e ao retomar o julgamento acompanhou o 
relator na íntegra, assim como o restante do Tribunal Pleno. Consulta n. 1058894, Informativo 
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de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624553#8 

3.5    Os gastos do município com quaisquer espécies remuneratórias junto aos NASF integram 
a despesa total com pessoal, independente da sua origem, se próprios ou advindos de 
transferências intergovernamentais obrigatórias. Versam os autos sobre Consulta 
encaminhada por Prefeito Municipal, vazada nos seguintes termos: 1) Oficineiros (CRAS) 
poderão ser contratados como prestadores de serviços temporário? Podendo serem 
contabilizados em outros Serviços de Terceiros. Esta contratação deverá ser por processo seletivo 
ou Pela Licitação como credenciamento? (sic) 2)Os profissionais Projetos de Esporte do 
Município poderão ser contratados como prestadores de serviços temporários e serem 
contabilizados em outros Serviços de Terceiros? Esta contratação deverá ser por processo 
seletivo ou credenciamento? (sic) 3) Os monitores de TELECENTRO poderão ser contratados 
como prestadores de serviços temporário? Podendo serem contabilizados em outros Serviços de 
Terceiros. Esta contratação deverá ser por processo seletivo ou Pela Licitação como 
credenciamento? (sic) 4) Os profissionais do NASF poderão ter seus vencimentos contabilizados, 
no montante que refere-se a transf. intergovernamental, em Outros Serviços de Terceiros não 
incidindo no gasto com pessoal? (sic). O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão admitiu a 
Consulta, com exceção do segundo questionamento, por não refletir situação hipotética, mas sim, 
caso concreto vivenciado pelo município, cuja solução constitui atividade típica de consultoria, 
contrariando um dos requisitos de admissibilidade, previsto no inciso III do § 1º do art. 210-B 
do Regimento Interno. Ao adentrar no mérito da matéria, a relatoria destacou que o consulente 
formula indagações acerca da forma de contratação de profissionais para atuação nos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS), nos Telecentros e nos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), bem como da forma de contabilização da despesa correspondente e que, para 
melhor compreensão da discussão, a análise de cada dúvida seria feita em um tópico distinto, na 
forma que se segue: “a) Os profissionais do NASF poderão ter seus vencimentos contabilizados, 
no montante que refere-se a transf. intergovernamental, em “Outros Serviços de Terceiros” não 
incidindo no gasto com pessoal?”(sic) Apontou que, no documento complementar detalhando a 
dúvida do consulente, este indaga se, considerando que os profissionais do NASF são pagos com 
recursos intergovernamentais como os profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) e do 
PAB (Programa de Atenção Básica), seria correto seguir o entendimento desta Corte no sentido 
de que, quanto à contabilização dos gastos com a contratação destes profissionais, cada esfera de 
governo deve lançar como despesa de pessoal a parcela que lhe couber na remuneração, sendo 
que a parte restante, isto é, aquela advinda da transferência intergovernamental, não integraria as 
despesas com pessoal, para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Advertiu, no 
entanto, que tal tese foi superada pelas deliberações do Tribunal Pleno, ocorridas no Pedido de 
Reexame n. 924154 (sessão de 19/12/18) e na Consulta n. 838498 (sessão de 12/06/19), 
ocasiões nas quais restou assentado que as despesas com o pagamento de profissionais utilizando 
transferências intergovernamentais obrigatórias devem ser integralmente contabilizadas no gasto 
com pessoal do ente que realiza as despesa. Reiterou o entendimento estabelecido na Consulta 
n. 838498 – cujos efeitos foram modulados para vigorar a partir do exercício financeiro de 2021 
– para responder à presente pergunta, esclarecendo que, no momento em que foi fixada a tese, 
ainda prevalecia neste Tribunal de Contas o entendimento de que a atividade finalística da 
Administração não era passível de execução indireta (salvo em situações excepcionalíssimas). 
Sendo assim, a questão foi pacificada, considerando os profissionais admitidos por concurso 
público e por contratação temporária por excepcional interesse público, situações em que, de 
fato, há o enquadramento no art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por consequência, a 
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contabilização da despesa no grupo de natureza de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais. 
Todavia, sublinhou que o Tribunal Pleno alterou sua jurisprudência acerca da terceirização na 
Administração Pública por ocasião da deliberação da Consulta n. 1024677, de sua relatoria, 
quando reconheceu que a matéria já não é mais pautada nas ideias de atividade-fim e atividade-
meio, possibilitando a execução indireta de todas as atividades que não detenham natureza típica 
de Estado e que não reflitam o seu poder de império, cuja identificação foi balizada pelo art. 3º 
do Decreto Federal n. 9.507/18. Assim, consolidando as recentes manifestações do Tribunal, 
respondeu a este questionamento no sentido de que os gastos do município com quaisquer 
espécies remuneratórias de cargos, funções e empregos públicos para atuar junto aos NASF, bem 
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, integram 
a despesa total com pessoal do respectivo município, independentemente da sua origem, se 
próprios ou advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias. Caso tais atividades 
sejam objeto de execução indireta, observadas as vedações balizadas pelo art. 3º do Decreto 
Federal n. 9.507/18, o custo correspondente deve ser contabilizado no grupo de natureza de 
despesa 3 – Outras Despesas Correntes, nos elementos de despesa 36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme o 
caso, sem integrar o cômputo de gastos com pessoal. “b) Oficineiros (CRAS) poderão ser 
contratados como prestadores de serviços temporário? Podendo serem contabilizados em outros 
Serviços de Terceiros. Esta contratação deverá ser por processo seletivo ou Pela Licitação como 
credenciamento?”(sic) Observou que, nos moldes colocados no documento complementar, o 
consulente manifesta ciência quanto à existência de prejulgamento de tese no âmbito desta Corte 
de Contas, fixado na Consulta n. 838980, porém entende que o parecer exarado não considerou 
a situação dos oficineiros, embora tenha sido feita referência aos servidores e empregados 
concursados e, em caráter excepcional, aos comissionados e servidores temporários contratados 
por excepcional interesse público, além da terceirização para substituição de pessoal regular. 
Registrou, no entanto, que o precedente supracitado foi revogado pelas deliberações tomadas no 
Pedido de Reexame n. 924154 e na Consulta n. 838498, ambas declinadas na análise da indagação 
anterior. De todo modo, aventou que, na Consulta n. 838980, resta clara a possibilidade de as 
despesas com o pessoal afetado ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) recaírem sobre 
servidores temporários contratados por excepcional interesse público, desde que atendidas as 
condicionantes do art. 37, IX, da Constituição da República. Nessas circunstâncias, julgou, sim, 
ser possível que oficineiros do CRAS sejam admitidos por meio de contratação temporária, 
observadas as exigências constitucionais, entre as quais destacou aquelas evidenciadas na 
Consulta n. 838498: a) previsão da referida modalidade admissional na legislação local; b) ser 
precedido de processo seletivo simplificado; e c) ausência de prejuízo a atendimento da 
população. Nessa situação, a despesa deve ser classificada no grupo de natureza de despesa 1 – 
Pessoal e Encargos Sociais, incidindo no cômputo dos gastos totais com pessoal. Por outro lado, 
caso tais atividades dos oficineiros do CRAS sejam objeto de execução indireta, observadas as 
vedações balizadas pelo art. 3º do Decreto Federal n. 9.507/18, o custo correspondente deve ser 
contabilizado no grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, nos elementos 
de despesa 36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme o caso, sem integrar o cálculo do total de gastos com 
pessoal, sendo que, neste caso, a seleção dos contratados deverá ser realizada de acordo com as 
regras da Lei n. 8.666/93, e que, para a utilização do credenciamento, deve estar demonstrada a 
inviabilidade de competição durante o procedimento de justificação da inexigibilidade, nos 
termos do art. 26. “c) Os monitores de TELECENTRO poderão ser contratados como 
prestadores de serviço temporário? Podendo serem contabilizados em Outros Serviços de 
Terceiros, esta contratação deverá ser por processo seletivo ou pela Licitação como 
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credenciamento?”(sic) Salientou também, quanto a este item, que a indagação foi detalhada no 
documento complementar, no qual o consulente cita a Consulta n. 747447, e solicita 
esclarecimentos quanto à forma de investidura dos profissionais do Telecentro. Explanou que o 
parecer emitido na Consulta n. 747447 considerou que as atividades desenvolvidas nos 
Telecentros se voltavam à universalização de direitos sociais, com caráter assistencial, razão pela 
qual suas despesas não poderiam ser consideradas entre as que compõem a aplicação em 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Ponderou que tal constatação, todavia, em nada 
interfere na natureza do vínculo dos profissionais que ali exercem suas atividades ou na forma de 
sua admissão e a definição do modelo de prestação dos serviços cabe à administração local, não 
sendo possível afirmar qual forma de admissão de monitores deve ser utilizada, sem avaliar 
aspectos concretos, como a existência de cargo ou emprego público no quadro de pessoal com 
atribuições correlatas, a forma de financiamento da contraprestação, a natureza das atividades, 
entre outros. Como destacado no item anterior, a própria Constituição da Repúblicaautoriza a 
contratação temporária por excepcional interesse público, cuja legalidade pressupõe o 
atendimento das condicionantes do art. 37, IX, entre as quais pontuou: a) previsão da referida 
modalidade admissional na legislação local; b) ser precedido de processo seletivo simplificado; e 
c) ausência de prejuízo a atendimento da população. Acrescentou, também nos moldes do item 
anterior, que o profissional contratado sob tal fundamento deve ser selecionado em processo 
seletivo simplificado e a despesa com seus vencimentos é contabilizada no grupo de natureza de 
despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, incidindo, portanto, no cômputo dos gastos totais com 
pessoal. Especificamente sobre os monitores de Telecentro, acrescentou ainda que o Decreto 
Federal n. 6.991/09, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas 
Comunidades (Telecentros.BR) no âmbito da política de inclusão digital do governo federal à 
época, previu a possibilidade de admissão de bolsistas. Nesses casos, não há o estabelecimento 
de vínculo laboral, porém a despesa será classificada no grupo Outras Despesas Correntes, no 
elemento Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, assim definido no Manual de 
Contabilidade Pública, 8ª edição. Por fim, mais uma vez invocando argumentos já despendidos, 
recordou da possibilidade de execução indireta dos serviços, quando não se tratar de atividades 
que configurem parcela do poder estatal, dentro das balizas normativas de vedação, caso em que 
a contratação será classificada no grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, 
nos elementos de despesa 36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, sem compor o cálculo do gasto total com pessoal. Nesta 
última hipótese, a seleção dos contratados será realizada de acordo com as regras da Lei 
n. 8.666/93, sendo que a escolha da modalidade cabível deve ser avaliada considerando as 
peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza, as características e as condições de 
prestação do objeto, sendo que, para a utilização do credenciamento, deve estar demonstrada a 
inviabilidade de competição durante o procedimento de justificação da inexigibilidade, nos 
termos do art. 26. Em face do exposto, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter 
normativo, nos seguintes termos: “1. Os gastos do município com quaisquer espécies 
remuneratórias de cargos, funções e empregos públicos para atuar junto aos NASF, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência integram a 
despesa total com pessoal do respectivo município, independentemente da sua origem, se 
próprios ou advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias, entendimento cujos 
efeitos foram modulados na Consulta n. 838498 para a vigorar a partir de 1º/01/21. 2. Caso as 
atividades relativas ao NASF sejam objeto de execução indireta, observadas as vedações balizadas 
pelo art. 3º do Decreto Federal n. 9.507/18, o custo correspondente deve ser contabilizado no 
grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, nos elementos de despesa 36 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
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https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2009/decreto-6991-27-outubro-2009-591904-publicacaooriginal-116957-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2009/decreto-6991-27-outubro-2009-591904-publicacaooriginal-116957-pe.html
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838498
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm
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Jurídica, conforme o caso, sem integrar o cômputo de gastos com pessoal. 3. É possível que 
oficineiros do CRAS e monitores dos Telecentros sejam admitidos por meio de contratação 
temporária, observadas as exigências constitucionais, entre as quais destacam aquelas 
evidenciadas na Consulta n. 838498: a) previsão da referida modalidade admissional na legislação 
local; b) ser precedido de processo seletivo simplificado; e c) ausência de prejuízo a atendimento 
da população. Nessa situação, a despesa deve ser classificada no grupo de natureza de despesa 1 
– Pessoal e Encargos Sociais, incidindo no cômputo dos gastos totais com pessoal. 4. Quando as 
atividades dos oficineiros do CRAS e dos monitores dos Telecentros forem objeto de execução 
indireta, a seleção dos contratados deverá ser realizada de acordo com as regras da Lei n. 
8.666/93, sendo que, para a utilização do credenciamento, deve estar demonstrada a inviabilidade 
de competição durante o procedimento de justificação da inexigibilidade, nos termos do art. 26. 
5. Na hipótese de os monitores dos Telecentros serem admitidos sob a condição de bolsista, não 
haverá estabelecimento de vínculo laboral e a despesa decorrente do pagamento de bolsa será 
classificada no grupo Outras Despesas Correntes, no elemento Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física, sem integrar o cômputo de gastos com pessoal.” O voto do relator foi aprovado 
por unanimidade. Consulta n. 104071, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 213, 
disponível em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2 

3.6   Compra do óleo básico e incidência do ICMS. A Primeira Turma, por maioria, negou 
provimento a agravo interno em recurso extraordinário em que se alegava a não incidência do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais com 
combustíveis, diante da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal (CF) 
(1). O colegiado entendeu incidirem, na hipótese, os Enunciados das Súmulas 279 e 280 do STF. 
Isso porque o acórdão recorrido concluiu, com base no acervo probatório dos autos, que o estado 
reputou ser fato gerador do imposto a aquisição interna da mercadoria “óleo básico”, ou seja, a 
aquisição desse óleo dentro do estado, e não a operação interestadual de venda de lubrificantes. 
Além disso, a controvérsia não foi decidida a partir da interpretação de dispositivos da 
Constituição, mas exclusivamente com apoio no aludido acervo fático-probatório e na análise da 
legislação local (Resolução SEF 2900/1998). Frisou, ademais, a inexistência, nos autos, de 
qualquer comprovação de eventual remessa interestadual desse óleo básico adquirido no mercado 
interno e objeto da autuação, nem de recolhimento do ICMS no estado de destino. O ministro 
Alexandre de Moraes acompanhou o relator na conclusão, mas não na fundamentação. De 
acordo com o ministro, é constitucional a análise do ciclo econômico, ou seja, a verificação se a 
compra de óleo básico compõe, ou não, o ciclo econômico da produção de lubrificantes, para 
venda para outro estado. É uma análise jurídica, porque senão não seria possível examinar se 
incide, ou não, durante o ciclo de produção econômica, a imunidade constitucional. Considerou, 
entretanto, que, no caso, como salientado pelo relator, não houve comprovação, nos autos do 
mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente, de que o óleo básico, pelo qual 
autuada, foi efetivamente utilizado na produção do lubrificante vendido a outro estado. Vencidos 
os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio em diferentes extensões. O ministro Luiz Fux proveu o 
agravo interno para conhecer do recurso extraordinário e reconhecer a repercussão geral da 
questão nele discutida. Para ele, o que está em pauta é o debate acerca da incidência de ICMS na 
atividade de comercialização de óleos lubrificantes, a partir da aquisição do óleo básico como 
insumo para o produto final. A súmula 279 do STF não é aplicável aos casos de subsunção da 
norma constitucional aos fatos incontroversos postos nos autos do processo. A aplicação, ou 
não, da regra de imunidade do art. 155, § 2º, X da CF a determinadas operações não encerra 
discussão de matéria infraconstitucional ou questão de aplicação de direito local. Sob o aspecto 
jurídico, cabe à Corte delimitar o alcance da regra imunizante do art. 155, § 2º, X, b, da CF. 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838498
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040717
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2
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Quanto aos aspectos políticos e sociais, a imunidade constitucional do ICMS incidente nas 
operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia elétrica assenta-se em uma premissa de justiça entre os entes 
federados, de modo a evitar um favorecimento desproporcional dos estados-membros detentores 
desses recursos naturais em detrimento de outros, que seriam, naturalmente, consumidores 
desses recursos. Em relação ao aspecto econômico, tem-se discussão acerca da existência de 
limite para o exercício da competência tributária pelos entes da Federação. Por sua vez, o ministro 
Marco Aurélio proveu o agravo para, julgando de imediato o recurso extraordinário, reformar o 
acórdão proferido pelo tribunal de origem e assentar que não se tem como dividir, considerado 
o preço final do produto, partes componentes desse produto para dizer-se da incidência, 
relativamente a este ou aquele insumo, do ICMS. A seu ver, há incidência da projeção no tempo 
da cobrança do produto, presente o princípio alusivo ao destino da mercadoria, como previsto a 
alínea b do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF. RE 642564 AgR/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 984, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/informativoSTF.asp 

3.7    Ação cautelar prévia à execução fiscal. Incidente processual. Condenação em honorários 
advocatícios. Inexistência. Inicialmente, a cautelar prévia de caução configura-se como mera 
antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo 
interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à 
execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação 
executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua 
proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Ao devedor 
é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que 
também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por 
provocar a antecipação dessa fase processual. A questão decidida na ação cautelar prévia de 
caução tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando 
autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 
AREsp 1.521.312- MS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 675, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/  

3.8    Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital universitário. 
Mão de obra. É irregular a utilização de créditos repassados pelo Ministério da Saúde, 
diretamente ou por meio do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio de ações e serviços 
públicos de saúde, para o pagamento de salário de trabalhadores extraquadros lotados em 
hospitais universitários, por afrontar os arts. 2º, incisos II e III, e 27 da LC 141/2012. Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

3.9   Representação. Operação de crédito por antecipação de receita (ARO). Não caracterizada. 
Operação de crédito interna. Conformidade legal comprovada. Empréstimo. Finalidade 
legal. Objeto contratual. Compatibilidade confirmada. 1. A operação de crédito por 
antecipação de receita (ARO) não gera acréscimos nas verbas orçamentárias, porquanto não deve 
ser caracterizada como tal a dívida pública contraída para incremento dos investimentos públicos 
ao longo de vários exercícios financeiros, a partir de autorização contida em lei específica. 2. Não 
há impedimento legal para a realização de operação de crédito no último ano de mandato, desde 
que observados os condicionamentos normativos próprios. 3. A compatibilidade da finalidade 
ajustada no instrumento contratual com o espectro de aplicação previsto na lei autorizadora da 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=642564&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/informativoSTF.asp
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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operação de crédito evidencia a correção do ato de gestão. 4. Representação conhecida e julgada 
improcedente. Acórdão nº 60.431/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

3.10 Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital universitário. 
Mão de obra. É irregular a utilização de créditos repassados pelo Ministério da Saúde, diretamente 
ou por meio do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio de ações e serviços públicos de 
saúde, para o pagamento de salário de trabalhadores extraquadros lotados em hospitais 
universitários, por afrontar os arts. 2º, incisos II e III, e 27 da LC 141/2012, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

3.11 Consulta. Transação de crédito tributário. Principal, juros e multa. Renúncia parcial da 
receita. Reforma de prejulgados. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Prefeito 
Municipal de Blumenau versando sobre: 1) possibilidade de o município instituir lei que permitisse 
a transação do crédito tributário; 2) essa transação incluir o principal, juros e multa; 3) se esse ato 
configuraria renúncia de receita; e 4) qual o tratamento dessa renúncia, em especial se deve ser 
incluída na Lei Orçamentária. De acordo com o Relator, a consulta trata da “viabilidade de 
instituição de lei autorizando a Administração Municipal a transacionar créditos tributários com o 
sujeito passivo, quanto a possibilidade de renunciar o crédito tributário principal, se a transação 
configuraria renúncia de receita e, caso configurada a renúncia de receita, quais seriam as medidas 
adequadas”. O Relator destacou sobre o primeiro questionamento que “cabe ao Município, com 
base no artigo 30, III c/c artigo 156 da CF/88, no exercício de sua competência legislativa 
suplementar, dispor sobre as condições, requisitos e limites das concessões mútuas em termos de 
transação tributária, por meio de lei municipal, dos tributos de sua competência”. 
Complementando, apresentou os Prejulgados 1299 e 494 que corroboram seu entendimento. No 
segundo questionamento, o Relator aponta que “a renúncia total do crédito tributário principal 
descaracterizaria a concessão mútua, um dos requisitos essenciais da transação. Por isso, é possível 
apenas a concessão de renúncia parcial do crédito tributário principal”. No terceiro ponto, levanta 
que “Apesar do instituto da transação não constar expressamente do artigo 14, §1º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), assemelha-se à remissão na medida em que envolve renúncia do 
crédito tributário já constituído, que deixará de se tornar receita pública”. Acerca do último 
questionamento, o Relator assim se manifesta “Portanto, a lei que autoriza a renúncia de receita 
deve ser antecedente ou simultânea à elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, a estimativa de renúncia de receita 
decorrente de transação tributária deve constar na LOA, observando-se os estudos requeridos pelo 
artigo 12 da LRF, bem como o estudo do impacto orçamentário financeiro”. Em seu voto, aponta 
o Prejulgado 792 para elucidar esse ponto. Por fim, o Relator concluiu por responder a consulta 
com a reforma dos prejulgados 494 e 792 para adequá-los ao novo entendimento. @CON-
17/00707865, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
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4.      Direito Previdenciário 

4.1.    Aposentadoria por tempo de serviço. Trabalho rural antes de completar 12 anos de idade. 
Fato anterior à Lei n. 8.213/1991. Possibilidade de cômputo. Prevalência de realidade 
diante de regras positivadas proibitivas do trabalho do infante. Excepcionalidade. A 
legislação infraconstitucional impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da 
criança e do adolescente. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou 
adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para 
proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos 
(RE 537.040/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra 
positivada deve atender aos propósitos de sua edição. No caso de regras protetoras de direitos 
de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva 
inspiradora da regra jurídica. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida 
por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir 
duplamente o trabalhador que teve a infância sacrificada por conta do trabalho rural e que não 
poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação 
em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção. A rigor, não 
há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e 
adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso as provas acerca da alegada atividade, 
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos, e não em um limite 
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e do 
adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique. 
No entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse 
cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, sem exonerar 
o empregador das punições legais às quais se expõe quem emprega ou explora o trabalho de 
menores. AgInt no ARE 956.558-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ n. 674, disponível 
em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.2  A disposição contida no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/19 tem como 
destinatários os empregados públicos, servidores submetidos ao regime jurídico 
celetista, razão pela qual não afeta o teor da Consulta n. 1031459. Cuidam os autos de 
Consulta encaminhada por Diretora-Presidente de entidade de Previdência Municipal, por meio 
da qual formula o seguinte questionamento: “Tendo em vista o texto da PEC 06/2019, aprovado 
em 2º turno no Senado, especificamente o Art. 6 º, qual o entendimento desse Eg. Tribunal diante 
da Consulta n. 1031459, respondida em Sessão Plenária do dia 21 de agosto de 2019.” 
Inicialmente, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, esclareceu que, na Consulta citada pela 
consulente, este Tribunal, reafirmando o posicionamento externado nos autos da Consulta 
n. 896574, emitiu parecer no sentido de que é vedada ao servidor público estatutário a 
permanência no cargo após sua aposentadoria espontânea, por força de seus estatutos, que 
preveem que a aposentadoria gera vacância. Frisou, no entanto, que a vedação à permanência no 
serviço público após a concessão de aposentadoria pelo RGPS restringia-se ao servidor 
submetido ao regime jurídico estatutário e que não alcançava o empregado público vinculado ao 
regime celetista. Acrescentou que, recentemente, foi publicada a EC n. 103/19, a qual, no seu art. 
1º, acrescentou o § 14 ao art. 37 da Constituição da República de 1988, contendo a seguinte 
previsão: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/896574
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”. Estabeleceu ainda, no seu 
art. 6º, que: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias 
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional”. Salientou que este último dispositivo, em especial, suscitou no jurisdicionado a 
dúvida objeto de questionamento nos autos, uma vez que estaria em aparente descompasso com 
o entendimento fixado na Consulta n. 896574 e reafirmado na Consulta de n. 1031459. Pontuou 
que a Unidade Técnica, em seu estudo, afastando a hipótese de aparente conflito, asseverou que 
o teor do prejulgamento de tese fixado na aludida Consulta não sofreu alteração com a publicação 
da EC n. 103/19, pois, mesmo antes de sua edição, a aposentadoria de servidor estatutário gerava 
a vacância do cargo, de modo que já não era possível nele permanecer após a aposentadoria 
espontânea, ainda que ela fosse concedida pelo RGPS. Fundamentando-se nas recentes 
orientações provenientes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, consignadas na Nota 
Técnica SEI n. 12212/2019/ME, o Órgão Técnico, observou ainda que o § 14 veio consolidar o 
entendimento do Tribunal e estender a proibição de permanência em atividade após a 
aposentadoria espontânea, antes restrita aos cargos públicos, aos empregos e funções públicas, 
ressaltando que, por força do art. 6º da EC n. 103/19, apenas as aposentadorias concedidas até 
sua publicação não acarretariam o rompimento do vínculo. Assim, acorde com a manifestação 
da Unidade Técnica e em consonância com as orientações advindas da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, a relatoria concluiu que a inovação trazida pelo sobredito dispositivo diz 
respeito somente aos servidores celetistas, haja vista que, mesmo antes da publicação da emenda, 
já não se mostrava possível aos servidores estatutários permanecer em seus cargos após a 
concessão de aposentadoria pelo RGPS, e que a disposição do art. 6º destina-se aos empregados 
públicos submetidos ao regime jurídico celetista, razão pela qual não afeta o teor da Consulta 
n. 1031459. Em face do exposto, respondeu à Consulta da seguinte maneira: “A disposição 
contida no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/19 tem como destinatários os empregados 
públicos, servidores submetidos ao regime jurídico celetista, razão pela qual não afeta o teor da 
Consulta n. 1031459, respondida em 21/08/19, a qual tratou apenas dos servidores públicos 
estatutários”. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Consulta n. 1077174, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 213, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2 

4.3 Aposentadoria. .Enquadramento de servente de Auxiliar Legislativo, nos termos da Lei 
Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional irregular: extinção do 
cargo de servente, correlação de competências e atribuições entre as duas carreiras, 
equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de ambos os cargos e não 
alteração do valor dos proventos. Situação aceita pelo Supremo Tribunal Federal e por 
este Tribunal de Contas, conforme precedentes. Legalidade e registro. Embora o 
entendimento consolidado na Súmula Vinculante 43 seja no sentido de que "é inconstitucional 
toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 
concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 
anteriormente investido", observo que o Supremo Tribunal Federal excetua dessa vedação os 
casos em que, extinta uma carreira, há o aproveitamento de servidores em uma nova classificação 
funcional que tenha afinidade de competências e atribuições com aquela até então existente. 
Dessa forma, considerando a extinção do cargo então ocupado pela servidora , a correlação de 
competências e atribuições entre as duas carreiras, a equivalência do nível de escolaridade exigido 
para o exercício de ambos os cargos e a não alteração do valor dos proventos da interessada, 
julgo que o enquadramento questionado - resultado do agrupamento de diversas outras carreiras 
do quadro de servidores do Poder Legislativo estadual - é perfeitamente válido sob a ótica da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/896574
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/SEI_ME-5155534-Nota-Tecnica-12212.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/SEI_ME-5155534-Nota-Tecnica-12212.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
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https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2
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racionalização administrativa e da conveniência do serviço público, não devendo, portanto, 
impedir o registro do presente ato. Processo nº 1056657/14, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242  

4.4 Aposentadoria. Enquadramento de Servente em cargo Auxiliar do Legislativo, nos 
termos da Lei Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional irregular: 
extinção do cargo de Servente, correlação de competências e atribuições entre duas 
carreiras, equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de ambos os 
cargos e não alteração de valor dos proventos. Situação aceita pelo Supremo Tribunal 
Federal e por este Tribunal de Contas, conforme precedentes. Legalidade e registro. O 
cargo no qual a interessada foi enquadrada envolve o exercício de atribuições de apoio 
operacional, exigindo-se, para tanto, que o servidor tenha ensino fundamental completo, de 
acordo com o artigo 3º, § 1º, IV, da Lei Estadual n.° 18.135/146. Dessa forma, considerando a 
extinção do cargo então ocupado pela servidora , a correlação de competências e atribuições entre 
as duas carreiras, a equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de ambos os 
cargos e a não alteração do valor dos proventos da interessada, julgo que o enquadramento 
questionado - resultado do agrupamento de diversas outras carreiras do quadro de servidores do 
Poder Legislativo estadual - é perfeitamente válido sob a ótica da racionalização administrativa e 
da conveniência do serviço público, não devendo, portanto, impedir o registro do presente ato. 
Processo nº 1056657/14, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1  

4.5 Benefício por incapacidade. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Demora na 
implementação do benefício. Exercício de atividade remunerada pelo segurado. 
Necessidade de subsistência do segurado. Possibilidade de recebimento conjunto da 
renda do trabalho e das parcelas retroativas de benefício até a efetiva implementação. 
Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da renda auferida pelo segurado 
em decorrência do seu trabalho, como mencionado nos arts. 2º, VI, e 33 da Lei n. 8.213/1991. 
Em algumas hipóteses, a substitutividade é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao 
trabalho após a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991). 
Em outras, a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício e 
atividade remunerada), como ocorre com os benefícios auxílio-doença por incapacidade e 
aposentadoria por invalidez. É decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade, 
substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em regra, causa automática de cessação desses 
benefícios, como se infere do requisito da incapacidade total previsto nos arts. 42 e 59 da Lei n. 
8.213/1991, com ressalva ao auxílio-doença. No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 
da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito a incapacidade "para 
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência", e, desse modo, a volta a qualquer atividade 
resulta no automático cancelamento do benefício (art. 46). Já o auxílio-doença estabelece como 
requisito (art. 59) que o segurado esteja "incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual". Desse modo, a função substitutiva do auxílio-doença é restrita às duas hipóteses, fora 
das quais e com exceção a elas o segurado poderá trabalhar em atividade não limitada por sua 
incapacidade. Alinhada a essa compreensão, já implícita desde a redação original da Lei n. 
8.213/1991, a Lei n. 13.135/2015 incluiu os §§ 6º e 7º no art. 60 daquela, com as seguintes 
redações, respectivamente: "O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer 
atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à 
atividade; e, na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a 
exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
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cada uma das atividades exercidas". Apresentado esse panorama legal sobre o tema, importa 
estabelecer o ponto diferencial entre a hipótese fática dos autos e aquela tratada na lei: aquina 
situação fática, o segurado requereu o benefício, que lhe foi indeferido, e acabou trabalhando 
enquanto não obteve seu direito na via judicial; já a. A lei trata da situação em que o benefício é 
concedido, e o segurado volta a trabalhar. O provimento do sustento do segurado não se 
materializou, no exato momento da incapacidade, por falha administrativa do INSS, que indeferiu 
incorretamente o benefício, sendo inexigível do segurado que aguarde a efetivação da tutela 
jurisdicional sem que busque, pelo trabalho, o suprimento da sua subsistência. No caso, por culpa 
do INSS, resultado do equivocado indeferimento do benefício, o segurado, ainda que 
incapacitado, teve de trabalhar, incapacitado, para o provimento de suas necessidades básicas, o 
que doutrinária e jurisprudencialmente convencionou-se chamar de sobre-esforço. Dessarte, a 
remuneração por esse trabalho tem resultado inafastável da justa contraprestação pecuniária. O 
princípio da vedação do enriquecimento sem causa atua contra a autarquia previdenciário por ter 
privado o segurado da efetivação da função substitutiva da renda laboral, objeto da cobertura 
previdenciária, inerente aos mencionados benefícios. Constata-se que, ao trabalhar enquanto 
espera a concessão de benefício por incapacidade, está o segurado atuando de boa-fé, cláusula 
geral hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito. Assim, enquanto a função 
substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença 
ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para 
sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a 
incapacidade laboral. REsp nº 1.788.700-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 675, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.6 Previdência complementar. Restituição de contribuições indevidas. Existência de causa 
jurídica para as contribuições. Prazo prescricional decenal. Art. 205, caput, do CC/2002. 
Cumpre salientar que, até recentemente, era possível afirmar que a jurisprudência de ambas as 
Turmas da Seção de Direito Privado do STJ havia se pacificado no sentido de que a pretensão 
de repetição de contribuições vertidas para plano de previdência complementar teria por 
fundamento o enriquecimento sem causa da entidade de previdência, sujeitando-se, portanto, ao 
prazo de prescricional específico do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. No entanto, 
apesar da jurisprudência pacífica da Segunda Seção no sentido da prescrição trienal, a Corte 
Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento pela prescrição vintenária, na forma 
estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, na hipótese de restituição de cobrança indevida 
de serviço de telefonia (EREsp 1.523.744/RS). No referido julgado, o fundamento para se afastar 
a prescrição trienal é a subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, que somente seria 
cabível quando o indébito não tivesse "causa jurídica". Na hipótese de cobrança indevida por 
serviço de telefonia, o enriquecimento tem uma causa jurídica, que é a prévia relação contratual 
entre as partes. O caso em análise, embora diga respeito à previdência complementar, guarda 
estreita semelhança com o referido precedente, pois, no curso de um plano de benefícios houve 
a cobrança indevida de contribuições, cuja restituição se pleiteia. Desse modo, a conclusão que 
se impõe é também no sentido da incidência da prescrição decenal, de acordo com o previsto no 
art. 205 do Código Civil de 2002, pois o enriquecimento da entidade de previdência tinha uma 
causa jurídica, que era a prévia relação contratual com os participantes do plano de benefícios 
não sendo hipótese, portanto, de enriquecimento sem causa, que conduziria à prescrição trienal. 
REsp nº 1.803.627-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 675, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.7 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de 
serviço. É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) 
com o objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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III, da EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao 
tempo de serviço. Acórdão nº 8208/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.8 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma 
(Pessoal). Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do 
ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício 
pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão nº 
8230/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.9 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A 
aplicação do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos 
financeiros de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível 
a situação fática do interessado ou insuportável o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: 
i) à impossibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar tempo de serviço 
considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do 
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para 
aposentadoria. Acórdão nº 8032/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.10 Cargos Comissionados. Cargos em Comissão. Incorporação na Inativação. Vedação 
Constitucional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, que deu nova redação ao 
§ 2º do art. 40 da CRFB, não mais subsiste no direito pátrio, a despeito da existência de lei 
autorizativa, o instituto da incorporação de cargos comissionados e funções gratificadas no 
momento da passagem do servidor para a inatividade, ainda que tenha havido contribuição 
previdenciária. Processo nº 200.401-3/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4, disponível 
em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

4.11 Cargo Efetivo. Remuneração. Vencimento Base. Acréscimos. Vantagens Transitórias.  
Entende-se como remuneração do cargo efetivo o valor constituído por vencimento base, 
vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas em lei, acrescidos dos adicionais de 
caráter individual e de vantagens pessoais permanentes incorporadas, também por lei, em 
atividade. Por conseguinte, as vantagens transitórias, percebidas em local de trabalho, não podem 
integrar os proventos. Processo nº 218.441-3/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

4.12 Aposentadoria voluntária. Exame da legalidade do ato. Ingresso na Administração 
Pública. Emprego Público. Regime Celetista transformado em estatutário mediante Lei 
nº 5.378/1987. Efetivação de servidor no regime estatutário. Direitos e garantias. 
Estabilidade e efetividade. Atos de movimentação funcional. Legitimidade. Advento da 
Lei Estadual nº 8.100/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 106/2016. Segurança 
jurídica. Proteção da confiança legítima. Boa-fé. Razoabilidade. Prevalência. 
Precedentes TCEPA. Fundamentação legal e cálculos dos proventos corretos. 1- A Lei 
5.378/1987 promoveu a uniformização dos regimes jurídicos dos servidores no Estado do Pará 
e transformou em titulares cargos de provimento efetivo todos os ocupantes de funções e cargos 
da Administração Pública estadual regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 2- O 
servidor ocupante de cargo efetivo está sujeito às mesmas prerrogativas e sujeições dos servidores 
estatutários, dentre as quais a de ser deslocado entre órgãos da Administração, sendo plausível a 
sua aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade do cargo efetivo por derradeiro 
preenchido (Precedentes TCE-PA: Acórdãos 54.589/2015 e 56.478/2017); 3- O transcurso de 
longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas nos servidores públicos, bem 
como neles incutir a confiança na plena regularidade dos atos estatais praticados; 4- Na presença 
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de princípios jurídicos em colisão, deve ser investigado o grau de prevalência entre eles por meio 
do método da ponderação, desde que o conflito existente não acarrete antinomia jurídica capaz 
de eliminar quaisquer deles do ordenamento jurídico; 5- Além dos princípios da segurança 
jurídica, proteção da confiança legítima, boa-fé e razoabilidade, in casu, os atos de movimentação 
funcional da interessada foram chancelados pela Lei Estadual 8.100/2015, que consolidou o 
quadro de servidores do MPC-PA, bem como pela Lei Complementar Estadual 106/2016; 6- 
Eventual descompasso entre as disposições constitucionais formais e o plano fático pode gerar 
as chamadas situações constitucionais imperfeitas demandam tempo para se aperfeiçoarem, tais 
como o deslocamento de servidor do Poder Executivo ao MPC-PA, anterior à consolidação de 
seu quadro funcional; 7- Regularizada a instrução processual com o atendimento das normas 
legais e constitucionais pertinentes, uma vez que a fundamentação legal e o cálculo dos proventos 
estão corretos, há de ser deferido o registro do ato de concessão de aposentadoria sob exame. 
Acórdão nº 60.065/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.13 Denúncia. Acumulação de proventos e pensão especial. Concedida aos ex-governadores 
do Estado. Inconstitucionalidade do art. 305 da Constituição Estadual. ADIN 4552/DF. 
Cessação do pagamento. Perda do objeto. Uma vez cessado o pagamento da pensão a qual 
se refere o artigo 305 da Constituição do Estado do Pará, exauriu-se o objeto da denúncia, pelo 
que deve ser arquivada. Acórdão nº 60.202/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.14 Aposentadoria. Concessão inicial. Art. 50 da Lei Estadual nº 6.969/2007. Provimento 
derivado de cargo público. Não ocorrência. Deferimento do registro. Reestruturação de 
cargos com idênticas atribuições. Princípio da Isonomia. Precedentes do STF. 1. A 
reestruturação de pessoal realizada por meio do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração do 
TJE/PA, ao tratar, em específico, da alteração do cargo de Diretor de Secretaria para Analista 
Judiciário, apesar de passar a exigir diploma de nível superior, manteve intactas as atribuições e o 
nível de complexidade do cargo de origem, o que afasta a configuração de provimento derivado 
de cargo público. 2. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na 
mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 3. Precedentes 
do STF: ADI 2335/2003 e 4303/2014. 4. Registro Deferido. Acórdão nº 60.201/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.15 Consulta. Ministério Público do Estado do Pará. Preenchimento requisitos legais. 
Conhecimento. Questionamento acerca da incidência da contribuição previdenciária 
sobre parcelas que compõem o 13º salário. A contribuição previdenciária deve incidir sobre 
o 13º salário, tendo em vista ser uma vantagem de caráter permanente, incorporável aos 
proventos de aposentadoria. Entretanto, o desconto previdenciário sobre a referida gratificação 
deve incidir somente sobre as parcelas de natureza permanente, que compõe a remuneração do 
servidor na atividade e que refletirão nos proventos de sua aposentadoria. A base de cálculo para 
incidência de contribuição previdenciária do 13 salário deve seguir as mesmas regras estabelecidas 
para as remunerações mensais. Acórdão nº 19.171/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

4.16 Aposentadoria. Ascensão funcional. Princípio constitucional do concurso público. 
Súmula vinculante nº 43. Violação. Denegação. Determinação. A investidura em cargo 
público pertencente a carreira diversa daquela inicialmente ocupada por determinado servidor, 
sem a devida aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, afronta o 
mandamento insculpido no art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil 
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(CRFB/1988) e na Súmula Vinculante n° 43. 2. O julgamento da Medida Cautelar na ADI n. 837, 
publicado em 17/02/1993, delimitou o marco temporal em que o princípio da segurança jurídica 
está apto a preservar situações concretas de ascensão funcional. A partir dessa data, são 
inadmissíveis, diante do texto constitucional, quaisquer atos de provimento derivado de cargo 
público. Precedentes do STF e desta Corte de Contas. 3. Não subsiste a validade da conduta 
administrativa de manutenção do servidor em cargo proveniente de transposição funcional 
ocorrida após 17/02/1993, bem como da inativação do interessado nessa mesma condição. 4. 
Denegação de registro com determinação de cessação dos pagamentos. Acórdão nº 60.337/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.17 Aposentadoria. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. 
Extenso lapso temporal. Baixa materialidade. Formalismo-valorativo. Prazo para 
julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria. Quinquênio. Entendimento do 
Supremo Tribunal Federal.  1. Os servidores estáveis e não efetivos possuem direito à filiação 
ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, conforme Orientação Normativa SPS nº 02, 
de 31 de março de 2009, do Ministério da Previdência Social; 2. O transcurso de extenso lapso 
temporal somado à baixa materialidade deve afastar a ótica da legalidade estrita, para dar lugar à 
exegese voltada ao formalismo-valorativo, aplicando-se os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé, a fim de que se registre a 
portaria de aposentadoria, posto que, mesmo em desafino com a lei em sentido estrito, o ato já 
representa uma situação jurídica estabilizada; 3. O STF analisou, em 19/02/2020, o Recurso 
Extraordinário – RE 636.553, no qual decidiu que os Tribunais de Contas têm o prazo de cinco 
anos para julgar a legalidade de concessão de aposentadoria; 4. No RE 636.553, o qual gerou o 
“Tema 445”, não houve modulação de efeitos pela Suprema Corte, devendo-se seguir a regra 
geral definida pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI 3406/RJ e 3470/RJ, 
julgadas em 29/11/2017, atribuindo-se eficácia erga omnes e efeitos vinculantes e ex tunc às 
decisões do Tribunal Constitucional em sede de controle difuso; 5. Estão sujeitos à tese em sede 
de repercussão geral “Tema 445” todos os processos de aposentadoria que tenham ingressado 
nas Cortes de Contas hão mais de 5 (cinco), inclusive em data anterior ao julgamento do RE 
522897/RN pelo STF; 6. Ultrapassado o quinquênio a contar da chegada do processo de 
aposentação à respectiva Corte de Contas, não é mais possível que o Tribunal altere os 
parâmetros estabelecidos nas portarias de aposentação; 7. Deferimento do Registro. Acórdão nº 
60.490/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.18 Reforma “Ex Officio”. Incorporação de parcelas de caráter indenizatório. Decadência. 
Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Deferimento do registro. 1. O 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário n° 636.553, ao debruçar-se 
sobre questão atinente à competência dos Tribunais de Contas para o registro de atos de 
aposentadorias, reformas e pensões, entendeu que "em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o 
julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a 
contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” 2. A alteração do entendimento 
jurisprudencial da Corte Suprema, consubstanciada no Tema 445, possui efeitos erga omnes e 
vinculantes. No entanto, na ausência de modulação expressa e em respeito ao Prejulgado nº 22 
deste Tribunal de Contas, deve ter sua aplicação imediata restrita aos processos em tramitação 
neste Tribunal de Contas, excluídos, em decorrência dos efeitos prospectivos da decisão, os 
processos já julgados e os que, a despeito de se encontrarem em trâmite há mais de cinco anos, 
já tiveram proferidas decisões monocráticas das quais não foram interpostos recursos e cujas 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
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respectivas diligências já foram atendidas pelos órgãos competentes. 3. Em que pese a 
incontroversa impossibilidade de incorporação de parcelas de cunho indenizatório ao ato de 
reforma, conforme pacificado no Acórdão n° 57.374, de 20/03/2018, verificado o transcurso do 
quinquênio a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, não é mais possível 
que o Tribunal altere os parâmetros estabelecidos na portaria de reforma. 4. Deferimento do 
registro. Acórdão nº 60.563/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.19 Reforma “Ex Officio”. Erro de fundamentos. Reforma por idade. Aplicação subsidiária 
da RES. 206/2007 do TCU. Anotação nos assentamentos funcionais do servidor. 
Princípio da Economia Processual. Incorporação de parcelas de caráter indenizatório. 
Decadência. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Deferimento do 
registro.  1. A retificação dos fundamentos legais no que tange à alteração da reforma por 
invalidez para reforma por idade não acarretará quaisquer alterações nos cálculos dos proventos. 
O erário está preservado. Pelo princípio da economia processual, mostra-se mais razoável a 
aplicação subsidiária da Resolução n. 206/2007, com redação dada pela Res. 237/2010 do 
Tribunal de Contas da União, conforme autoriza o artigo 209 do Regimento Interno. 2. Cumpre 
ao Tribunal de Contas deferir o registro e determinar ao Instituto Previdenciário que proceda à 
anotação nos assentamentos funcionais do militar do adequado fundamento legal em que se 
baseiam seus proventos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 
n° 636.553, ao debruçar-se sobre questão atinente à competência dos Tribunais de Contas para 
o registro de atos de aposentadorias, reformas e pensões, entendeu que "em atenção aos 
princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao 
prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” 4. A alteração 
do entendimento jurisprudencial da Corte Suprema, consubstanciada no Tema 445, possui efeitos 
erga omnes e vinculantes. No entanto, na ausência de modulação expressa e em respeito ao 
Prejulgado nº 22 deste Tribunal de Contas, deve ter sua aplicação imediata restrita aos processos 
em tramitação neste Tribunal de Contas, excluídos, em decorrência dos efeitos prospectivos da 
decisão, os processos já julgados e os que, a despeito de se encontrarem em trâmite há mais de 
cinco anos, já tiveram proferidas decisões monocráticas das quais não foram interpostos recursos 
e cujas respectivas diligências já foram atendidas pelos órgãos competentes. 5. Em que pese a 
incontroversa impossibilidade de incorporação de parcelas de cunho indenizatório ao ato de 
reforma, conforme pacificado no Acórdão n° 57.374, de 20/03/2018, verificado o transcurso do 
quinquênio a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, não é mais possível 
que o Tribunal altere os parâmetros estabelecidos na portaria de reforma. 6. Deferimento do 
registro. Acórdão nº 60.645/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.20 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de 
serviço. É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) 
com o objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso 
III, da EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao 
tempo de serviço. Acórdão nº 8280/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma 
(pessoal). Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do 
ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício 
pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão nº 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
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8230/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A 
aplicação do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos 
financeiros de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível 
a situação fática do interessado ou insuportável o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: 
i) à impossibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar tempo de serviço 
considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do 
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para 
aposentadoria. Acórdão nº 8230/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.23 Consulta. RPPS. Requisitos EC nº 47/2005. Abono de permanência. Ausência de 
previsão legal. Ausência de previsão legal. Alterações EX nº 103/2019. Não aplicabilidade 
imediata aos Estados. Distrito Federal e Municípios. Vigência condicionada à 
ratificação. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Diretor-Presidente do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Indaial – INDAPREV, 
questionando acerca da possibilidade de conceder “abono de permanência” a servidor que 
preenche os requisitos para aposentadoria voluntária previstos no art. 3º da Emenda 
Constitucional n. 47/2005. O Relator citou o Prejulgado 2148 desta Corte de Contas acerca da 
concessão de abono de permanência depois de preenchidos os requisitos para aposentadoria 
voluntária previstos na EC n. 47/2005. Neste caso específico, trata-se de servidor Municipal, 
motivo pelo qual o Relator entende que “não merece prosperar o pagamento de abono de 
permanência a servidores vinculados ao INDAPREV que tenham completado as exigências para 
aposentadoria voluntária da EC n. 47/2005, uma vez que não há autorização expressa para 
concessão do benefício no âmbito do Município de Indaial”. Acerca das modificações trazidas 
pela EC 103/19, destaca o Relator “deve o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
Públicos do Município de Indaial observar o regramento anterior à promulgação da EC n. 
103/2019 até que sejam integralmente ratificadas as alterações nela previstas, por meio de lei de 
iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo”. Por fim, o entendimento foi por “reformar, 
com fundamento no art. 156 do Regimento Interno, o Prejulgado n. 2148, para acrescentar novo 
item, nos seguintes termos: 2. Enquanto não promovida a alteração legislativa local prevista na 
Emenda Constitucional n. 103/2019, o ente municipal somente poderá conceder abono de 
permanência aos servidores que preencherem os requisitos aposentatórios previstos na regra do 
§19 do art. 40 da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 
103/2019 e dos arts. 2º, §1º, e 3º, §1º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, sendo vedada a 
concessão com base no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, por ausência de previsão 
legal.” @CON 19/00526945, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.24 Consulta. Servidores. Motorista. CLT. Seguro de contratação obrigatória destinado à 
cobertura de morte natural. Reforma do prejulgado 1717. O TCE/SC reformou o Prejulgado 
1717, que passou a contar com o seguinte item: “2. Os motoristas com vínculo trabalhista regidos 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que se enquadrem na descrição do artigo 1º, 
parágrafo único, da Lei Federal 13.103/2015, farão jus ao benefício de seguro de contratação 
obrigatória destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial 
decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor 
mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, benefício este previsto no artigo 2º, V, “c”, da Lei 
Federal nº 13.103/2015”. Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2148
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2148
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900526945
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900526945
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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de Vereadores de Imbituba, questionando acercada existência de direito ao benefício de seguro 
de contratação obrigatória destinado à cobertura de morte natural, previsto na Lei Federal 
13.013/2015, para servidores municipais ocupantes do cargo de motorista, quando regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  Inicialmente, o Relator informou que “no tocante ao 
mérito da consulta, o questionamento formulado diz respeito a direito previsto na Lei Federal 
13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, a qual implementou 
alterações na CLT, no Código de Trânsito Brasileiro e outras leis esparsas”. Da leitura da norma, 
o Relator analisou que “os servidores municipais motoristas que se enquadrem na descrição do 
art. 1º, parágrafo único, da Lei 13.103/2015 e cujo regime jurídico aplicável seja o trabalhista, 
fazem jus ao benefício previsto pelo artigo 2º, V, “c” da Lei federal nº 13.103/2015, sendo 
pertinente a reforma do Prejulgado 1717, com a criação do item 2, para contemplar referida 
hipótese”. @CON-19/00960394, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.25 Consulta. Tribunal de Justiça. Aposentadoria. Requisitos. Tempo no cargo e na carreira. 
Enquadramento. Agente operacional de serviços diversos. Técnico auxiliar. Atribuições 
diversas. Súmula nº 1 do TCE/SC e prejulgados. O TCE/SC respondeu Consulta formulada 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), acerca da contagem 
de tempo de aposentadoria para os servidores ocupantes do cargo de Agente Operacional de 
Serviços Diversos enquadrados, por opção, no cargo de Técnico Auxiliar pela Lei Complementar 
(estadual) nº 669/2016. Trata-se de Consulta elaborada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina sobre as regras de transição previstas pelos arts. 6º e 3º das Emendas 
Constitucionais nº 41/2003 e 47/20051, respectivamente, especificamente as relativas ao 
preenchimento dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria, o disposto pela Lei Complementar (estadual) nº 669/20162, que possibilitou o 
enquadramento do servidor ocupante do cargo de Agente Operacional de Serviços Diversos para 
o cargo de Técnico Auxiliar. Foram formulados os seguintes questionamentos: “1) Efetuada a 
opção pelo enquadramento no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar, o tempo (15 anos) na carreira 
já em curso pelos ocupantes do cargo Agente Operacional de Serviços Diversos, cargo inserido 
no grupo ocupacional de Atividades de Nível Médio desta Corte, deverá ser considerado para 
fins de aposentadoria ou o tempo de carreira inicia-se com o enquadramento do servidor no 
cargo de Técnico Judiciário Auxiliar? 2) Efetuada a opção pelo enquadramento no cargo de 
Técnico Judiciário Auxiliar, no que tange ao tempo exigido de 5 anos de permanência no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, será computado o tempo de exercício no Cargo efetivo 
de Agente Operacional de Serviços Diversos ou deverá ser computado a partir do 
enquadramento do servidor no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar?” Inicialmente, o Relator 
explicou que “a diretoria técnica, no Relatório n° 90/2020, em suma, enfatizou que os cargos de 
Agente Operacional de Serviços Diversos e Técnico Auxiliar possuem atribuições diversas e que 
os Prejulgados 1806, 2015 e a Súmula nº 1 desta Corte de Contas consideram irregular o 
enquadramento de funções com diferentes graus de responsabilidade e complexidade, 
mencionando ainda a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal (STF)”. O Relator 
mencionou em seu voto a Súmula Vinculante nº 43 do STF: “É inconstitucional toda modalidade 
de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
O servidor público posto em disponibilidade tem o direito de ser aproveitado em outro cargo da 
administração pública direta ou indireta, desde que observada a compatibilidade de atribuições e 
vencimentos com o cargo anterior. (RE 560.464 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 11-12-2007, 2ª T, 
DJE de 15-2-2008)”. O Relator também esclareceu que a área técnica, “quanto à Lei 
Complementar (estadual) nº 669/20166, rememorou o seu trâmite legislativo, no qual o 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1717
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900960394
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
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enquadramento em apreciação foi vetado pelo Poder Executivo em razão de sua 
inconstitucionalidade, derrubado posteriormente pelo Parlamento”. O Relator também informou 
que, em relação ao questionamento, a área técnica “entendeu que, em tese, deveria ser 
considerado para fins de aposentadoria o tempo de 15 (quinze) anos na carreira e o de 5 (cinco) 
anos de efetivo exercício no cargo, a partir da data do enquadramento” e que o posicionamento 
“quanto à diversidade das atribuições dos cargos envolvidos possui fundamento na assentada 
jurisprudência” do Tribunal de Contas, e ainda que de acordo com o quadro elaborado e 
reproduzido pelo Relator em seu voto, “os cargos de Técnico Judiciário Auxiliar e de Agente 
Operacional de Serviços possuem atribuições diversas”. Logo, de acordo com o Relator, 
“referido enquadramento, à primeira vista, teria afrontado o art. 37, II, a Constituição Federal, 
cuja correta interpretação está bem definida nos Prejulgados 1806 e 2015 e na Súmula nº 1 desta 
Corte de Contas, sem que tenha se caracterizado com alteração de denominação, reclassificação 
ou reestruturação de cargos feitos pela legislação a que se referiu o art. 74 da Orientação 
Normativa SPS/MPS nº 2/2009 mencionada pelo consulente, devido às substanciais diferenças 
entre as atribuições dos cargos em apreciação, restando, portanto aplicável o Prejulgado 1972 por 
ele questionado frente à mencionada normativa”. Assim, concluiu o Relator, “nesses termos, é 
de relevo destacar que atos de aposentadoria que venham a esta Corte de Contas para efeito de 
registro poderão vir a ser questionados pela área técnica diante da inconstitucionalidade que à 
primeira vista se apresenta, e tendo em vista o disposto na Súmula nº 1 do TCE/SC e reiterados 
julgados deste Plenário. Por ora, inviável que em Consulta o Plenário formule resposta sobre a 
interpretação em tese de preceito legal cuja inconstitucionalidade foi expressamente aventada pela 
área técnica, diante da necessidade de que o tema venha a ser tratado em processos de fiscalização 
nos quais o controle incidental é viável, nos termos da Súmula nº 347, do Supremo Tribunal 
Federal”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. APOSENTADORIA. 
REQUISITOS. TEMPO NO CARGO E NA CARREIRA. ENQUADRAMENTO. 
ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. SÚMULA Nº 1 TCE/SC. ENCAMINHAR PREJUGADOS. De 
acordo com os Prejulgados 1806, 1972 e 2015 e a Súmula nº 1 desta Corte de Contas, o 
enquadramento de cargos pressupõe semelhança de atribuições”. @CON-20/00026197, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.26 Recurso de Reconsideração. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Pagamento 
de Juros. Atraso. INSS. Despesa sem finalidade pública. Danos ao erário. Caracterização. 
Conhecer e dar provimento. O TCE/SC deu provimento em Recurso de Reconsideração 
interposto pelo Ministério Público de Contas para julgar irregulares com imputação de débito as 
contas relativas à tomada de contas especial, em razão de pagamento de juros por atraso no 
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, caracterizando despesas sem 
caráter público e estranhas à competência municipal e condenar os responsáveis ao pagamento 
das quantias discriminadas. Tratam os autos de Recurso de Reconsideração que concedeu 
provimento parcial para o recurso interposto pelo Ministério Público de Contas em face de 
Acórdão exarado em processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura de Caçador, que, 
inicialmente, julgou irregular as contas sem imputação de débito. Contudo, o Relator explicou 
que o Procurador de Contas contestou a deliberação exarada no processo TCE-02/02545121, 
pois considerou que houve irregularidades que caracterizam dano ao erário no montante de R$ 
241.272,27, no que tange ao pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento das 
contribuições previdenciárias devidas ao INSS, por caracterizar ofensa ao art. 4º c/c art. 12º, §1º, 
da Lei nº 4.320/1964. O Relator enumerou os processos apresentados pelo Procurador de Contas 
para sustentar o pedido, em deliberações do Tribunal de Contas: TCE-04/00030519, REC-
13/00294083, PCA-10/00257654, TCE-13/00292625 e REC-16/00138524, que entenderam 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1806
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2015
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1972
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1806
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1972
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2015
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000026197
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0202545121
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0400030519
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300294083
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300294083
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1000257654
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300292625
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600138524
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irregulares os pagamentos de juros e multa decorrentes de encargos de parcelamento de débito 
junto ao INSS. O Relator esclareceu que o Procurador de Contas sustentou que a tese apresentada 
no sentido de que o pagamento de juros e multas por atraso não caracterizaria dano, mas tão 
somente transferência de recursos entre entes de esferas de Governo, é dissonante com o 
estabelecido nos Prejulgados 573 e 784 do Tribunal de Contas. “Aduz que, segundo o princípio 
da unidade, previsto no art. 165, § 5º, da Constituição Federal e no art. 2º, da Lei Federal nº 
4.320/1964, cada esfera de governo deve possuir um único orçamento, não havendo, portanto, 
confusão entre as respectivas peças orçamentárias. E que ninguém prevê em leis orçamentárias 
um elemento de despesa, denominado juros e multas por atraso no cumprimento de obrigação, 
assim como não há previsão de receita decorrente de recebimento de juros e multas” comentou 
o Relator sobre as razões do Procurador de Contas. E ainda, “afirma [o MPTC] que a 
inadimplência gera distorções no fluxo orçamentário, podendo causar endividamento público, 
não sendo, portanto, vantajoso para nenhuma das partes. Cita o princípio da entidade, para o 
ente público, a autonomia e responsabilização pelo patrimônio a ele pertencente (Manual de 
Contabilidade aplicada ao Setor Público)” e “assevera que o dispêndio de recursos públicos para 
o pagamento de despesas estranhas à finalidade pública constitui violação ao princípio da 
eficiência e da economicidade”. Sobre o mérito, o Relator recordou que “as despesas atinentes 
aos recolhimentos das contribuições previdenciárias são permanentes e contínuas no âmbito da 
administração pública. São despesas previamente estimadas no orçamento público, tendo o 
gestor o dever de promover o pagamento tempestivo das obrigações, estando somente afastada 
a obrigação mediante a apresentação de provas contundentes acerca da insuficiência de caixa, na 
linha dos prejulgados deste Tribunal acima mencionados”. “Entendo que a conduta perpetrada 
de forma contumaz e injustificada, pressupõe má gestão, a qual se opõe aos princípios da 
eficiência e da economicidade, consagrados nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal/88”, 
complementou o Relator. Assim sendo, “restou perfeitamente demonstrado que o recorrido, 
assim como os demais gestores, tiveram participação na ação (ou omissão), uma vez que a 
existência do prejuízo foi atestada pela comprovação do pagamento extemporâneo da dívida 
fiscal, de forma parcelada, com a incidência de juros para o Ente Municipal”. Extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “O pagamento de juros decorrente do atraso no recolhimento de obrigações 
previdenciárias configura despesa sem caráter público e estranha à competência municipal, 
ensejando dano ao erário, passível de imputação de débito”. @REC-17/00187764, Informativo 
de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.27 Recurso de Reexame. Aposentadoria especial. Professor. Funções de Magistério. 
Delimitação. Secretaria escolar. Aposentadoria negada. O TCE/SC manteve a decisão 
denegando o registro de aposentadoria de servidora da Prefeitura Municipal de Lages, ocupante 
do cargo de Professor, consubstanciado no ato nº 15.127, de 29/09/2015, considerado ilegal em 
razão da seguinte irregularidade: o tempo de serviço nas atividades de magistério de 24 anos, 8 
meses e 10 dias, insuficiente para embasar a aposentadoria especial de professor concedida, uma 
vez que a servidora trabalhou como Secretária Escolar (função meramente administrativa) por 5 
anos, 10 meses e 14 dias, em desacordo com o estabelecido no art. 201, §8º, da Constituição 
Federal e na Lei n. 9.394/1996, art. 67, §2º, introduzido pela Lei n. 11.301/2006. Trata-se de 
Recurso de Reexame proposto pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Lages-LAGES, em face da decisão proferida nos autos @APE-15/00664305, que denegou o 
registro de aposentadoria da servidora. Inicialmente, o Relator informou que, de acordo com o 
Recorrente, o tempo de trabalho da servidora aposentada no cargo de Secretária Escolar foi 
contado com amparo na Lei Municipal n. 3.665, de 8 de julho de 2009, que definiu os cargos e 
funções do Magistério do Município de Lages: “Lei nº 3563/2009 Art. 3º - Consideram-se como 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=573
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=784
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700187764
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500664305
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funções de magistério, conforme o disposto no artigo 1º, as seguintes atividades desde que 
exercidas nos locais definidos no artigo 2º desta lei: [...] V – Secretário Escolar”. O Relator 
também informou que o Recorrente mencionou a seu favor decisão do Tribunal de Justiça 
catarinense, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2006037366-4, de 07/10/2009. 
Contudo, o Relator destacou que a servidora, apesar de ter 30 anos, seis meses e 10 dias de serviço 
público, não completou o tempo exigido de 25 (vinte e cinco) anos de magistério para a 
aposentadoria especial, pois, de efetivo magistério, foi comprovado o tempo de 24 anos, 8 meses 
e 10 dias e “nos termos do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do art. 67, §2º da Lei nº 
9.394/1996, o tempo exercido como Secretária Escolar por 5 anos, 10 meses e 14 dias não pode 
ser considerado para fins de aposentadoria especial: art. 40, § 5º - Os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", 
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Mencionou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, artigo 67: “Os sistemas de ensino promoverão a 
valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos 
e dos planos de carreira do magistério público: [...] § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 
40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico”. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). O Relator também destacou 
jurisprudência do STF: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE 
ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DEDIREÇÃO, 
COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS 
ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO 
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo 
também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a 
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As 
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, 
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos 
os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de 
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta 
julgada parcialmente procedente,com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, 
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059DIVULG 26-03-2009 
PUBLIC 27-03-2009)”. Sobre a decisão favorável do Mandado de Segurança do TJSC, informado 
pelo Recorrente, o Relator destacou que ele foi concedido em 2009: “Em que pese este 
precedente do ano de 2009, como visto, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua 
jurisprudência em 2017 e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem inúmeras decisões recentes, 
reiterando a impossibilidade de considerar, para fins da aposentadoria especial de que trata o art. 
40, § 5º, da CF/88, o tempo de exercício da parte autora na função de responsável por Secretaria 
de Escola”. O Relator mencionou algumas decisões recentes do TJSC que reiteram a 
impossibilidade de considerar o tempo de exercício fora da função de professora, como 
secretária, para fins de aposentadoria especial: “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO. 
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APOSENTADORIA ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO IPREV. FUNÇÕES 
ADMINISTRATIVAS CONTIDAS NO ANEXO II DA DPRO N. 1/12/PGE/GAB. 
DEMANDANTE QUE ATUOU COMO ‘SECRETÁRIA’ E ‘RESPONSÁVEL POR 
SECRETARIA DE ESCOLA’. ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS QUE 
NÃO PODEMSER CONSIDERADAS COMO MAGISTÉRIO. PERÍODO QUE 
NÃODEVE SER COMPUTADO COMO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO DO STF, NO 
JULGAMENTO DA ADI N. 3.772/DF, RECLAMAÇÃO N. 17.426/DFE TEMA N. 965. 
EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0034519- 
69.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito 
Público, j. 30-07-2019)” e “FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. ORIENTAÇÃO DO STF. 
CONTEÚDO PEDAGÓGICO. PROFESSORA QUE ATUOU COMO ‘RESPONSÁVEL 
POR SECRETARIA’, ‘RESPONSÁVEL POR DIREÇÃO DE ESCOLA’, ‘SECRETÁRIA 
ESCOLAR’, BEM COMO ESTEVE EM ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO E EM 
READAPTAÇÃO. FUNÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO NO 
CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 
40, § 5º, CF, APENAS DOS PERÍODOS LABORADOS PELA AUTORA EM FUNÇÕES 
PREVISTAS NO ANEXO I DA DPRO N. 001/2012 - PGE/GAB OU QUANDO SE 
ENCONTRAVA EM ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO OU READAPTAÇÃO. (TJSC, 
Apelação Cível n. 0031562-95.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta 
Câmara de Direito Público, j. 07- 02-2019)”. Assim sendo, quanto à aposentadoria da servidora, 
o Relator negou provimento ao recurso, mas ressaltou a possibilidade de a servidora solicitar 
nova aposentadoria, tendo em vista ter 55 anos de idade e preencher os demais requisitos do art. 
6º da EC n. 41/2003: “I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, 
se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco 
anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “Recurso de Reexame. Aposentadoria especial. Professor. Funções de 
Magistério. Delimitação. Consideram-se funções de magistério, para fins de concessão de 
aposentadoria especial, em consonância com os arts. 40, §5º e 201, §8º, da Constituição Federal, 
não só o trabalho em sala de aula, mas também e tão-somente as funções de direção, coordenação 
e assessoramento pedagógico, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da ADI 3772. Estão em harmonia com esse posicionamento as 
disposições contidas no art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 e no Prejulgado n. 2036 deste Tribunal 
de Contas. Professor. Aposentadoria especial. Secretária Escolar. O exercício da atribuição de 
Secretária Escolar é tido como função meramente administrativa, como consequência o tempo 
de trabalho nessa atribuição não deve ser contado para a concessão de aposentadoria especial ao 
docente. Aposentadoria voluntária. Possibilidade. Servidor. Opção. Quando não for viável a 
concessão de aposentadoria especial, mas houver a possibilidade da concessão de outra 
modalidade de aposentadoria, como, por exemplo, a aposentadoria voluntária por idade e tempo 
de contribuição (art. 6º da EC nº 41/2003), cabe à Administração ofertar ao servidor a 
oportunidade de optar por essa solução”. @REC-18/00784616, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.28 Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de serviço. 
É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) com o 
objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso III, da 
EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao tempo 
de serviço. Acórdão nº 8208/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2036
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800784616
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 116 de 125 

4.29 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Laudo. INSS. CLT. Certidão. 
Periculosidade. Penosidade. É permitida a contagem ponderada de tempo de serviço prestado 
em condições de risco, perigosas ou insalubres pelo servidor que exerceu, como celetista, no 
serviço público, atividades dessa natureza, em período anterior à vigência da Lei 8.112/1990. No 
entanto, quando se tratar de cargo de natureza eminentemente administrativa, a referida 
contagem somente é admitida quando houver a apresentação de certidão emitida pelo INSS ou, 
alternativamente, de laudo oficial que efetivamente comprove a existência de risco à integridade 
física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no local de trabalho. Acórdão nº 
8208/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.30 Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma (pessoal). 
Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do ato de 
aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício 
pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão nº 
8230/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.31 Ato sujeito a registro. Princípio da razoabilidade. Aposentadoria. Princípio da economia 
processual. Princípio da eficiência. Deve-se considerar legal o ato de aposentadoria cujo 
implemento de condições não se dera até a data de concessão, mas ocorreu antes da apreciação 
do ato pelo TCU, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, pois, se 
obrigado a retornar à atividade, o beneficiário pode requerer nova aposentadoria, sob o mesmo 
fundamento. Acórdão nº 7767/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.32 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A aplicação 
do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos financeiros 
de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível a situação 
fática do interessado ou insuportável o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: i) à 
impossibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar tempo de serviço 
considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do 
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para 
aposentadoria. Acórdão nº 3032/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.33 Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal. É vedado o pagamento das 
vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração 
do cargo em comissão (“opção”, art. 2º da Lei 8.911/1994), aos servidores que implementaram 
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou 
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Acórdão 
nº 8045/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.34 Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. Ação 
judicial. Repercussão geral. STF. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato 
de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 
sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 
Geral). Acórdão nº 7313/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.35  
 

4.36  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.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://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.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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4.37  

 

 

5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Determinação. Prorrogação de contrato. 
Direito subjetivo. Renovação de contrato. Não há ofensa ao devido processo legal, 
cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório se o TCU não oferecer oportunidade de 
manifestação nos autos ao contratado no caso de decisão que obsta a renovação ou a prorrogação 
contratual, tendo em vista que não há direito subjetivo à prorrogação de contrato celebrado com 
o Poder Público, e sim mera expectativa de direito. Acórdão nº 7164/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 318, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.2 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Memorial. Instrução de processo. Relator. 
Poder discricionário. Após o término da fase de instrução, documentação entregue pelos 
responsáveis tem natureza jurídica de memorial (art. 160, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do 
TCU) e, ainda que contenha argumentos inéditos aos autos, não vincula a formação de juízo do 
relator, podendo este até mesmo não autorizar sua juntada ao processo. Não existe na 
processualística do Tribunal etapa de contestação da instrução da unidade técnica e tampouco 
fase processual de réplica do parecer do Ministério Público. Acórdão nº 7339/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

5.3 Recurso de Revista. Prescrição da pretensão executória do débito imposto pela 
Resolução nº 4461/95. Precedentes. Longo decurso de tempo decorrido desde a decisão 
deste Tribunal e a retomada dos procedimentos para a execução. Princípio da segurança 
jurídica. Aplicação. Não provimento do recurso. Consultando o Sistema de Trâmites, 
constato que o feito permaneceu inerte entre 20/6/1995 a 6/10/2015, isto é, por mais de 10 
(dez) anos, quando a então Diretoria de Execuções emitiu a Informação n° 6.482/15, peça 12. 
Em consulta à jurisprudência deste Tribunal, verifico a existência de decisões recentes no sentido 
de se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executória, notadamente quando se verifica 
a inércia da Administração, como se observa do Acórdão 4.659/16 - Tribunal Pleno e do Acórdão 
n° 1/19 - Primeira Câmara. Ressalte-se que, no presente caso, não se discute a prescrição da 
responsabilização pelo dano ao erário de que trata o art. 37, § 5º da Constituição Federal, atividade 
essa própria do controle externo exercido por este Tribunal de Contas, mas a prescrição da 
pretensão executória, isto é, aquela decorrente da inércia da Administração na cobrança da dívida 
então constituída com a edição da decisão condenatória deste Tribunal, haja vista que não foram 
praticados, no intervalo de tempo de 20/6/1995 a 6/10/2015, quaisquer atos pertinentes à 
execução da dívida. Em que pese a discussão quanto à imprescritibilidade do dano ao erário, o 
longo decurso de tempo decorrido para iniciar-se a cobrança da dívida, uma vez regularmente 
constituída, impõe a necessidade de se reconhecer a estabilidade das situações de fato que há 
muito se consolidaram, fazendo incidir o princípio da segurança jurídica. Diante disso, impõe-se 
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em face dos valores apurados pela 
decisão contida no Acórdão nº 4461/95 - Tribunal Pleno (peça 10). Por fim, ressalto que, no 
decorrer da presente instrução processual, foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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nos autos de recurso extraordinário nº 636.886, em 17/04/2020, fixando a tese de que "É 
prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (tema 899). 
Portanto, ainda por este viés, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão do 
Acórdão nº 3086/16 - Primeira Câmara pelo encerramento do processo nº 31.125/94, diante da 
prescrição da pretensão executória do débito imposto pelo Acórdão nº 4461/95 - Pleno. Processo 
nº 609247/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-
2020/329580/area/242 

5.4 Ato jurídico perfeito e retroatividade de índices de atualização de preços. Em conclusão 
de julgamento, o Plenário, por maioria, julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI), ajuizada em face do art. 26 da Lei 8.177/1991, que determina que as operações de crédito 
rural, contratadas junto a instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos à vista e 
com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sejam atualizadas pela 
Taxa Referencial de Juros (TR) (Informativo 934). O Tribunal entendeu que o dispositivo 
impugnado, ao permitir a incidência da TR em substituição ao IPC nos contratos celebrados 
antes do início de sua vigência, se afigura incompatível com a garantia fundamental de proteção 
ao ato jurídico perfeito, previsto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal (CF) (1). 
Observou, ademais, que o fato de o Banco Central do Brasil (BCB) ter admitido não aplicar o 
dispositivo retroativamente, e de a Advocacia-Geral da União ter-se manifestado pela 
inconstitucionalidade da aplicação retroativa da norma não implicam na prejudicialidade da ADI. 
Vencido o ministro Roberto Barroso, que considerou que a revisão judicial de índices de correção 
monetária editados pelo legislador requer uma postura de autocontenção judicial, seja em respeito 
à investidura popular que caracteriza o Poder Legislativo, seja em respeito à complexidade técnica 
inerente ao tema. Isso porque o Poder Judiciário não tem capacidade institucional para avaliar os 
efeitos de eventuais mudanças dos índices de correção monetária na economia. O ministro 
ponderou, ainda, que, ao utilizar a TR como critério de correção, o legislador curvou-se à 
dinâmica do mercado, o que constitui uma escolha que a ele cabe e que se mostra legítima. Como 
decidido na ADI 493, a TR reflete, com propriedade, a dinâmica presente no mercado do 
dinheiro e as suas peculiaridades, sendo muito mais apropriada para a operação de crédito rural 
do que qualquer índice de preços que mensure o fenômeno inflacionário. É razoável que se exija 
do Estado a correção de suas dívidas por índice oficial de preços, uma vez que o sistema de 
pagamento por precatórios é obrigatório e regulamenta a forma de pagamento dos débitos da 
Fazenda com seus cidadãos. No entanto, a situação é distinta em operações de crédito rural, nas 
quais as partes, voluntariamente, aderem às condições de financiamento impostas pela lei e 
demais regulações dos órgãos administrativos, como o BCB. ADI 3005/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 984, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp 

5.5 Precatório: juros de mora e período compreendido entre a data da expedição e o efetivo 
pagamento. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros 
de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Com base nesse entendimento, o Plenário, 
por maioria, deu provimento a embargos de divergência para, reformando o acórdão embargado, 
dar provimento ao recurso extraordinário. O colegiado afirmou que não incidem juros de mora 
no período compreendido entre a data da expedição do precatório e seu efetivo pagamento, desde 
que realizado no prazo estipulado constitucionalmente. Esclareceu, ademais, que a tese foi 
enunciada no Verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencidos 
os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber que negaram provimento aos embargos 
de divergência. O ministro Marco Aurélio pontuou que a Constituição é explícita ao revelar que, 
muito embora se tenha o prazo dilatado de 18 meses para a liquidação do débito, esse débito 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo934.htm
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp
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deve ser satisfeito tal como se contém, ou seja, atualizado, para não ser diminuído pelos efeitos 
da inflação, e também acrescido dos juros da mora. RE 594892 AgR-EDv/RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 984, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp 

5.6 Processual. Princípio da adstrição ou congruência. Aplicação no Tribunal de Contas. 
Princípio da Oficialidade. Não se aplica o princípio da adstrição (art. 492, caput, Código de 
Processo Civil) às decisões que o Tribunal de Contas profere, em razão da natureza 
epistemológica das matérias que analisa. O princípio da adstrição ou congruência tem sua 
aplicabilidade destinada às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, cuja atuação está limitada 
pela provocação das partes.  2. Em razão da natureza jurídico-administrativa dos processos de 
competência dos Tribunais de Contas, aplica-se o princípio da oficialidade, que atribui sempre a 
movimentação do processo, ainda que instaurado por provocação do particular, pois, uma vez 
iniciado, passa a pertencer ao Poder Público.  3. Ao se conjugar a competência constitucional dos 
tribunais de contas para realizar inspeções e auditorias mediante iniciativa própria (art. 71, IV) 
com o princípio da oficialidade, denota-se a incompatibilidade do princípio da adstrição com as 
Cortes de Contas, visto que este princípio visa a garantir a inércia, característica pertencente tão 
somente aos órgãos do Poder Judiciário. Acórdão nº 175/2020, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

5.7 Processual. Prova testemunhal. Processos de controle externo. Aplicação do CPC. 
A produção de prova testemunhal é incompatível com os processos de controle externo, sendo 
que o Tribunal de Contas se pronuncia apenas com base em provas documentais. 2. A aplicação 
subsidiária do CPC no âmbito do Tribunal de Contas não ocorre automaticamente em todo e 
qualquer caso de “omissão” regimental, pois pressupõe uma verificação da compatibilidade dos 
preceitos processuais civis com os processos de fiscalização. Acórdão nº 134/2020-TP, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf.  

5.8 Processual. Representação. Arquivamento de processo. Anulação de certame licitatório. 
A anulação, de ofício, de certame licitatório pela Administração, não é causa suficiente para 
arquivamento de respectivo processo de representação no âmbito do Tribunal de Contas, em que 
se apura possíveis fatos irregulares do certame, visto que a procedência da representação possui 
caráter pedagógico, com a finalidade de se evitar a reiteração da prática de atos administrativos 
contrários à legislação, sobretudo aqueles que podem onerar consideravelmente ou mesmo lesar 
o patrimônio público. Apesar da necessária procedência do processo de representação, a fim de 
instruir o administrador público a evitar reiterados erros, não é razoável a aplicação de multa 
regimental aos responsáveis por irregularidades no certame analisado, quando anulado de ofício 
pela parte representada em tempo hábil e não ter causado lesão aos princípios administrativos ou 
dano ao erário. Acórdão nº 146/2020-TP, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, 
disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf.  

5.9 Processual. Representação. Revogação ou anulação de certame licitatório. Perda do 
objeto. A revogação ou anulação de certame licitatório pela Administração não implica em perda 
automática do objeto de processo de representação que aprecia tal licitação no Tribunal de 
Contas, devendo-se ater às peculiaridades do caso concreto. 2. Sempre que um pronunciamento 
meritório se revelar útil para consagrar a função corretiva ou pedagógica do Tribunal de Contas, 
o interesse público existente na declaração do melhor direito aplicável justificará a existência de 
interesse processual, sendo lícito o prosseguimento processual.  3. Justifica-se a análise meritória 
de processos de fiscalização perante o tribunal de contas pela sua natureza, notadamente a sua 

http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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função corretiva, cuja finalidade é contribuir para o aprimoramento da gestão pública por meio 
de emissão de determinações e recomendações, bem assim pela fixação de prazo para adoção de 
providências e sustação de atos irregulares, evitando a reiteração de condutas com vícios 
idênticos. Acórdão nº 149/2020-TP, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível 
em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf.  

5.10 Precatório ou RPV federais. Cancelamento. Art. 2º da Lei nº 13.463/2017. Pretensão de 
nova expedição. Prescritibilidade. Inicialmente, estabelecem, respectivamente, os arts. 2º e 3º 
da Lei n. 13.463/2017: "Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos 
valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em 
instituição financeira oficial", "cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 
requisitório, a requerimento do credor". A pretensão de expedição de novo precatório ou nova 
RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei n. 13.463/2017, não é imprescritível. O 
direito do credor de que seja expedido novo precatório ou nova RPV começa a existir na data 
em que houve o cancelamento do precatório ou RPV cujos valores, embora depositados, não 
tenham sido levantados. No momento em que ocorre a violação de um direito, considera-se 
nascida a ação para postulá-lo judicialmente e, consequentemente, aplicando-se a teoria da actio 
nata, tem início a fluência do prazo prescricional. REsp 1.859.409 RN, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 675, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/  

5.11 Razões de Defesa. Faculdade. Não Atendimento. Multa descabida. Revelia. A 
apresentação de razões de defesa corresponde a uma faculdade, não havendo razões jurídicas 
para aplicação de multa fundamentada no suposto não atendimento à decisão que determina a 
sua notificação. A não apresentação de razões de defesa acarreta consequências no processo, 
dentre elas a revelia e a presunção de veracidade dos fatos questionados, ambas diversas daquela 
noticiada pelo órgão de instrução. Processo nº 214.300-5/14, Boletim de Jurisprudência do TCU 
Nº 4, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

5.12 Recurso de Reconsideração. Provimento Parcial. Tomada de Contas Convênio. 
Prescrição da Pretensão Punitiva. Inocorrência. Ausência de Dano. Quando se analisa a 
totalidade dos autos é possível aferir a existência de liame causal entre o recurso público liberado 
e sua respectiva aplicação, tal como se constata da inquirição conjunta do relatório de 
acompanhamento e fiscalização (fls. 31/34 dos autos originais), que aferiu a efetiva aquisição do 
material voltado ao fomento da atividade apícola, além da correspondência cronológica entre a 
retirada do valor de R$4.924,00, ocorrida em 05/2010 (fls. 28), e as aquisições realizadas pelas 
notas fiscais juntadas, ambas ocorridas em maio de 2010 (fls. 24 e 26). De mais a mais, as notas 
fiscais somadas possuem perfeita correspondência com o valor sacado da conta específica. 2. No 
que tange ao apontamento da prescrição da pretensão punitiva, como apontado pelo Parquet de 
Contas, deve-se ressaltar que a autuação dos autos originais ocorreu em 23/09/2013, sendo que 
a primeira citação válida para apresentação de manifestação defensiva do interessado ocorreu em 
21/10/2015 (fls. 40/41 dos autos originais). Portanto, ainda não transcorrido o lapso temporal 
de 05 (cinco) anos que fulminaria a pretensão punitiva estatal, como disposto na Lei n° 9.873 de 
23 de novembro de 1999, aplicada por esta Corte de Controle em sua remansosa jurisprudência. 
Acórdão nº 60.057/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.13 Recurso de Reconsideração. Laudo de execução física do objeto. Emissão 
extemporânea. Conhecimento e não provimento. 1. Responsabilidade pela elaboração do 
Laudo de Fiscalização compete ao Secretário, cuja gestão coincida com o término do Convênio 
a ser fiscalizado; 2. Cabe à autoridade delegante a fiscalização dos atos de seus subordinados, 
diante da culpa in eligendo e da culpa vigilando. Acórdão nº 60.118/20, Informativo de 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.14 Pedido de Rescisão. Tempestividade. Pressupostos de admissibilidade atendidos. 
Violação literal de dispositivos de lei. Ofensas aos princípios do contraditório e ampla 
defesa. Citação encaminhada a endereço incorreto. Nulidade parcial do julgamento. 1. 
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o pedido de rescisão deverá ser conhecido; 2. A 
invalidade de citação constitui vício transrescisório que viola diretamente os princípios do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa e que não se convalida nem mesmo com o 
transcurso do prazo de 02 (dois) anos para a interposição do pedido de rescisão; 3. Pedido de 
Rescisão conhecido e provido parcialmente. Acórdão nº 60.119/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.15 Pedido de Rescisão. Tutela Cautelar. Efeito suspensivo. Periculum in mora. Fumus boni 
iuris. Presentes. Acórdão 58.272. Efeito suspensivo concedido. Demonstrado por parte do 
requerente que o direito invocado aparenta ser verdadeiro, plausível ou verossímil, posto questão 
evidenciados nos autos o fummus boni iuris e o periculum in mora, deve ser concedido a tutela 
cautelar, em sede de liminar, para estabelecer a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 58.272/2018, 
até o julgamento definitivo da matéria. Acórdão nº 60.146/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

5.16 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. Não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. 
Prescrição da Pretensão Punitiva. Intercorrente. Analogia com a Lei nº 9.873/99. Baixa 
materialidade.  1. A ausência da prestação de contas, conjugada à inexistência nos autos de 
suporte probatório do emprego dos recursos conveniais resulta na presunção de dano ao erário 
e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia repassada. 2. A jurisprudência desta 
Corte de Contas orientou-se no sentido da utilização, por analogia, da regulamentação da Lei n. 
9.873/99, para reger a competência sancionatória deste Tribunal de Contas, conforme deliberado 
nos acórdãos n. 58.818/2019 e n. 59.729/2019. 3. Incide a prescrição intercorrente no processo 
paralisado por mais de três anos no âmbito deste Tribunal, consoante estabelecido no § 1º, art. 
1º, da Lei n. 9.873/99. 4. A baixa materialidade e o transcurso de longo lapso temporal desde o 
término da vigência do convênio podem, no caso concreto, por racionalidade administrativa e 
economia processual, tornar inoportuna a reabertura da instrução para perquirir eventual 
responsabilização solidária. 5. Contas irregulares, com imputação de débito.  Acórdão nº 
60.158/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.17 Recurso de reconsideração. Tomada de Contas. Regularidade com ressalva. 1. Avaliado 
processo de tomada de contas que reúna elementos probatórios apresentados pelo responsável 
que comprove a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, pode ensejar à ressalva nos 
termos regimentais, com a aplicação da multa ao mesmo pela instauração da respectiva Tomada 
de Contas. 2. Decisão “a quo” mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. Acórdão nº 
60.234/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.18 Reversão. Ausência de registro da reforma pretérita. Extinção do feito sem julgamento 
do mérito. O Tribunal de Contas do estado se posiciona pela possibilidade de análise da 
legalidade dos atos de reversão, conforme jurisprudência dos Acórdãos nº. 58.393 e nº. 60.077. 
2. No caso da extinção do feito sem julgamento de mérito do ato originário, obsta-se a análise da 
reversão sob esta sistemática, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito. Acórdão 
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nº 60.255/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.19 Representação. Pedido de medida cautelar. SEDEME. Comissão de Política de 
Desenvolvimento Socioeconômico. SEFA. Procedimentos adotados na concessão de 
benefícios fiscais e financeiros. Pressupostos para a concessão da cautelar requerida não 
estão configurados nos autos. 1. No âmbito do controle externo efetuado pelos Tribunais de 
Contas, a jurisprudência tem entendido que para a concessão de medida cautelar devem estar 
presentes essencialmente dois requisitos, quais sejam: a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) 
e o perigo da demora (periculum in mora). 2. No que se refere à fumaça do bom direito, numa 
análise preliminar e não exauriente, entende-se não haver deficiências perceptíveis no 
desempenho e na transparência do sistema de renúncia de receitas efetuado pelo Estado do Pará. 
3. Quanto ao perigo da demora, não se vislumbra a sua presença no caso em exame, pois inexiste 
risco de manifesto prejuízo ao interesse público e de ineficácia da futura decisão de mérito que 
justifique a concessão de cautelar. 4. No que se refere à ausência do periculum in mora reverso, 
considera-se como não satisfeito, haja vista que a intervenção na gestão de forma precária pode 
impactar de forma negativa um sistema complexo que engloba a integração de vários órgãos para 
o seu perfeito funcionamento. 5. Sobre o requerimento da Alunorte de arquivamento desta 
Representação no tocante à empresa, indefiro o mesmo, tendo em vista a paridade de tratamento 
quanto ao exercício do contraditório de que trata os artigos 7, 9 e 10 do Código de Processo 
Civil, buscando assegurar, assim, que a Representada não seja surpreendia por uma decisão de 
mérito que pode vim a afetá-la. 6. Indeferimento da medida cautelar. 7. Prosseguimento da 
instrução processual. Acórdão nº 19.172/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.20 Prestação de contas. Convênio. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão punitiva. 
Ocorrência. Ausência de cotação prévia de preços. Grave infração à norma legal. Nexo 
causal parcial entre recursos conveniais e despesas. Irregularidade das contas. Débito 
parcial. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará está sujeita à prescrição 
quinquenal. 2. A ausência de cotação prévia de preços nas contratações das entidades privadas 
sem fins lucrativos configura grave infração à norma legal capaz, por si só, de gerar a 
irregularidade das contas. 3. A impossibilidade de se aferir, na totalidade, a pertinência das 
despesas incorridas com a execução do objeto conveniado enseja a reprovação das contas, com 
a glosa dos respectivos valores. 4. Contas irregulares, com glosa parcial de valores. Acórdão nº 
60.414/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.21 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Julgamento regular. Alegações 
recursais pela irregularidade. Ausência de comprovação da execução do objeto e nexo de 
causalidade.  Contrarrazões. Preliminar.  Nulidade pela ausência de intimação do agravo. 
Preliminar. Nulidade pela ausência de intimação do agravo. Preliminar acolhida. 
Declaração de nulidade. 1. A intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de 
validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (REsp 1148296/SP, Corte Especial, julgado 
em 01/09/2010, DJe 28/09/2010). 2. O artigo 9° do novo Código de Processo Civil 
expressamente estabelece que não se profere decisão contra a parte “sem que ela seja previamente 
ouvida”, ressalvadas as exceções previstas no parágrafo único do mesmo artigo (tutela provisória 
de urgência; hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, II e III; decisão liminar 
proferida no procedimento monitório). 3. É presumível o prejuízo causado pela decisão que 
provê agravo regimental, e acolhe recurso de reconsideração anteriormente rejeitado por 
intempestividade, sem a prévia oitiva da parte contrária. 4. Nulidade declarada. Acórdão nº 
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60.487/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.22 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Defensor constituído. Advogado. Opção. 
A ausência de representação da parte por advogado legalmente constituído não configura 
cerceamento de defesa, uma vez que, nos processos de controle externo, a constituição de 
advogado não é obrigatória, mas facultativa, sendo inaplicável o art. 103 da Lei 13.105/2015 
(Código de Processo Civil).Acórdão nº 8012/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.23 Embargos de Declaração. Causas de oponibilidade. Ausência do nome do procurador na 
publicação da pauta de julgamento. Nulidade verificada. O TCE/SC anulou decisão 
proferida nos autos do processo @REC-19/00615026, e, no mérito, deu provimento ao 
Embargo de Declaração apresentado, atribuindo efeitos infringentes para declarar a nulidade dos 
atos processuais praticados a partir da publicação da pauta com ausência do nome do procurador, 
incluindo na nulidade a própria publicação da pauta e o acórdão embargado. Trata-se de 
Embargos de Declaração interposto pelo Diretor da Agência de Desenvolvimento Regional de 
Laguna, em virtude omissão pela ausência de notificação dos procuradores do requerido acerca 
da pauta de julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o nome do procurador do 
Embargante não foi publicado na pauta de julgamento do processo, ou seja, “não constou na 
referida pauta, fato que configura inegável omissão e nulidade dos atos subsequentes, ante o 
descumprimento dos artigos 37 e seguintes do Regimento Interno, bem como o art. 249 da norma 
regimental”, de acordo com o Relator. Para o Relator, “verificada a falha processual referente a 
publicação da pauta, são nulos os atos praticados a partir de então, o que abrange o acórdão 
embargado, havendo necessidade de dar provimento aos Embargos de Declaração atribuindo 
efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do processo a partir da publicação da pauta”.  
Extrai-se da ementa do voto do Relator: “ocorre nulidade processual, a partir da publicação da 

pauta de julgamentos, quando dela não conste o nome do procurador constituído nos autos, por 

violação ao art. 249, § 1º, do Regimento Interno do TCE-SC". @REC-19/00923278, Informativo 

de Jurisprudência do TCESC Nº 74, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

5.24 Recurso. Pagamento superveniente. Aceitação tácita da decisão. Ato de 

incompatibilidade com recurso. Lei Complementar nº 588/2013. Multas. Incidência da 

regra de transição. Fluência do prazo. Baixa das multas. Danos ao erário. 

Inaplicabilidade. O TCE/SC não conheceu do recurso de uma das partes “tendo em vista que 

o pagamento da multa imposta ao recorrente torna prejudicada a análise do mérito, pela 

superveniente aceitação dos termos da Decisão imposta”, reconheceu a ocorrência de prejudicial 

de mérito da Lei Complementar 588/2013 em relação a multas aplicadas aos demais recorrentes, 

ratificou itens e cancelou parte dos débitos. Trata-se de Recurso de Reconsideração apresentado 

pelo ex-Prefeito Municipal de Laguna, pelo Ex-Presidente da Fundação Lagunense de Cultura e 

Presidente da Fundação Anita Garibaldi contra decisão proferida nos autos @TCE-

04/05578636, com imputação de débito e multa imposta aos Recorrentes. Inicialmente, o Relator 

destacou que, ao analisar os autos do processo originário, verificou que após obter o benefício 

de parcelamento das multas imputadas, um dos Recorrente realizou o pagamento e obteve a 

quitação de sua responsabilidade. Para o Relator, “o pagamento da multa caracteriza aceitação 

tácita da decisão imposta, o que configura ato incompatível com a vontade de recorrer. A 

consequência é a negativa do seguimento do processo em relação ao recorrente que realizou o 

pagamento, por falta de interesse recursal”. O Relator informou que os recorrentes levantaram a 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900615026
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900923278
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prejudicial da "prescrição", e requereram a baixa da responsabilidade, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no art. 2 1 inciso 1, da Lei Complementar (estadual) n. 588/2013. Para o 

Relator, no tocante às multas, “a Lei Complementar n. 588/2013 instituiu o prazo de 5 anos para 

análise e julgamento dos processos administrativos sujeitos à jurisdição do Tribunal. A regra de 

transição prevista no art. 2 1 é aplicável às situações que, em razão da novidade da norma não 

mais poderiam ser objeto de aplicação de multa. A fluência do prazo estabelecido na Lei configura 

prejudicial de mérito e impõe a baixa das multas cominadas”. Já no tocante ao dano ao erário, “a 

responsabilização por danos causados ao erário não se sujeita ao prazo estabelecido pela Lei 

Complementar n. 588/2013”. Os Recorrentes também mencionaram a prescrição decenal 

estabelecida pelo Código Civil. O Relator explicou que “a prescrição decenal estabelecida pelo 

Código Civil não se confunde com o prazo para análise e julgamento do processo estabelecido 

pela Lei Complementar n. 588/2013. O Código Civil estabeleceu um lapso temporal de natureza 

prescricional dentro do qual é possível perquirir uma pretensão em face de ilícitos praticados, que 

tem início na data da ocorrência dos fatos. A Lei Complementar n. 588/2013, por sua vez, 

estabeleceu um prazo para a finalização dos processos iniciados no âmbito da Corte de Contas, 

que passa a fluir a partir da citação ou, se mais recente, com a extinção do mandato ou exoneração 

do cargo do agente”. Os Recorrentes ainda arguiram a Uniformização de Jurisprudência na sua 

defesa, contudo o Relator informou que a “Uniformização da Jurisprudência visa superar 

divergências entre deliberações emitidas pelos órgãos colegiados do Tribunal de Contas por 

ocasião da apreciação ou julgamento de processos de fiscalização que trataram da mesma matéria. 

A aplicação do prazo prescricional do Código Civil ocorre em momento diverso da incidência 

do prazo da Lei Complementar n. 588/2013. Pela análise dos processos elencados como aptos a 

ensejar uniformização de jurisprudência, verifica-se que não há divergências entre os 

posicionamentos adotados pelo Tribunal de Contas acerca da matéria, razão pela qual, não há 

que se falar em necessidade de uniformização”. Por fim, quanto ao mérito, o Relator analisou e 

separou os débitos e, nos casos relativos à ausência de notas fiscais em prestações de contas, 

optou pela manutenção da irregularidade, pois “a comprovação de que as prestações de contas 

existiram não afasta o débito decorrente da irregularidade referente à ausência de notas fiscais na 

prestação de contas”. Quanto aos casos nos quais havia prova da inexistência de prestação de 

contas, o Relator entendeu que “a comprovação pelos responsáveis de prestações de contas 

relativas a convênios foram apresentadas à municipalidade tem o condão de afastar a imputação 

de débito em virtude da sua alegada ausência”. @REC-15/00073102, Informativo de 

Jurisprudência do TCESC Nº 74, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

5.25 Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. Ação 

judicial. Repercussão geral. STF. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato 

de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 

sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 

Geral). Acórdão nº 7313/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

Servidores responsáveis pela organização: 
Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 
Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500073102
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500073102
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
mailto:jurisprudencia@tcm.go.gov.br


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 125 de 125 

 


