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Goiânia | 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2020 | n. 18 

 

 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.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
 
1.1.1 Licitação.  Qualificação técnica. Exigência. Carta de solidariedade. Exceção.  
1.1.2 É inadequada a realização de Pregão Presencial nos editais que preveem contratação 

de serviços relacionados à atividade privativa dos profissionais de saúde, 
caracterizados como serviços técnicos especializados, na definição do artigo 13 da 
Lei nº 8.666/93. 

1.1.3 Na hipótese de dúvidas quanto ao enquadramento de empresa no conceito legal de 
EPP, os agentes públicos responsáveis devem promover diligências nos órgãos 
competentes, a fim de evitar a inabilitação indevida de participantes.  

1.1.4 Representação. Medida Cautelar. Pregão Presencial. Irregularidade no Edital. 
Inadequação na escolha da modalidade licitatória. Restrição à competitividade em 
face da pandemia de COVID-19. Conhecimento. Procedimento Parcial.  

1.1.5 Representação. Medida Cautelar. Pregão Eletrônico. Irregularidade no 
procedimento licitatório. Reabertura do Certame sem prévia publicidade. Violação 
aos Princípios da Legalidade, Publicidade e Transparência. Prova de Conceito sem 
previsão no Edital. Restrição à competitividade.  

1.1.6 Representação. Medida Cautelar. Licitação. Irregularidade no Edital. Contratação 
de Obras e Serviços de Engenharia. Fase de Habilitação. Qualificação Técnico-
Profissional. Exigência Exclusiva de Vínculo Empregatício. Restrição à 
Competitividade. Suspensão do Edital.   

1.1.7 Licitação. Fracassada. Sanear. Possibilidade.  
1.1.8 Edital. Chamamento Público. Dotação Orçamentária.  
1.1.9 Registro de Preço. Revisão. Possibilidade.  
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1.1.10 Ata de Registro de Preço. Prorrogação. Vigência.  
1.1.11 Edital. Previsão. Pagamento.  
1.1.12 Licitação. Habilitação. Exigência. Certidão.  
1.1.13 Convênio. Justificativa. Preço.  
1.1.14 Serviço Público. Transporte Coletivo de Passageiros. Concessão. Permissão. 

Licitação.  
1.1.15 Concessão e Prorrogação. Exceção da Licitação. Previsão Orçamentária.  
1.1.16 Atestação. Capacidade Técnica. Qualificação. Pontuação Técnica. Limitação de 

Época.  
1.1.17 Contrato. Sanções. Aplicação. Poder-dever da Administração.  
1.1.18 Licitação. Fraude. Declaração com base em provas robustas. 
1.1.19 Licitação. Habilitação. Vistoria de veículos de transporte escolar. Documentação de 

Motoristas. Cópia de apólice de seguros.  
1.1.20 Licitação. Inexigibilidade. Contratação de Artista. Carta de Exclusividade. 
1.1.21 Licitação. Preço de referência. Preço aceitável. 
1.1.22 Licitação. Procedimento e Julgamento. Diligências. Correção de Documentos de 

Habilitação.  
1.1.23 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Execução Mínima de Serviços. 

Percentual expresso.  
1.1.24 Licitação. Ato administrativo. Revogação. RDC. Interesse Público. Fato 

superveniente.  
1.1.25 Responsabilidade. Licitação. Contratação direta. Dispensa de licitação. Bens 

imóveis. Aquisição.  
1.1.26 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de Fiscalização Profissional. Atestado de 

Capacidade Técnica. Capacidade Técnico-Operacional. Capacidade Técnico-
Profissional. ART. CREA.  

1.1.27 Licitação. Registro de Preços. Obras e Serviços de Engenharia. Empresa Estatal. 
Ata de Registro de Preços. Vedação.  

1.1.28 Desestatização. Concessão Pública. Arbitragem. Agente Privado.  
1.1.29 Competência do TCU. Desestatização. Abrangência. Concessão de serviço público. 

Procedimento de Manifestação do Interesse. Sobrepreço.  
1.1.30 Representação da Lei nº 8.666/93. Edital com clausula restritiva à competitividade. 

Exigência de que a vencedora possuísse instalação física dentro do Município. 
Procedência parcial. Multa administrativa à gestora e expedição de recomendações 
para adequação aos ditames da Lei de Licitações.  

1.1.31 Licitação/pregão. Clausula edilícia. Taxa de administração. Fixação do percentual 
mínimo. Descabimento. Tema 1038.  

1.1.32 É irregular a previsão editalícia de que, na falta de usina própria, a licitante deva 
apresentar, na fase de habilitação, contrato de locação, arrendamento ou cessão de 
uso, uma vez que tal exigência se refere a um compromisso que será assumido junto 
a terceiro alheio à disputa.  
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1.1.33 Representação. Comissão Permanente de Licitação. Composição. Servidores 
Efetivos. Artigo 51, caput¸da Lei nº 8.666/93. Consulta nº 332354/17. Multa. 
Procedência.  

1.1.34 A aquisição de imóvel por dispensa de licitação (art. 24, inciso x, da Lei nº 
8.666/1993) sem estar fundamentada em pareceres de avaliação técnica e 
econômica que condicionem a sua escolha sujeita o responsável à aplicação de 
penalidade.  

1.1.35 É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de 
empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no CREA ( art. 55 da 
Resolução-CONFEA 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins de 
qualificação técnico-operacional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões de 
acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica 
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais 
vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às 
informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes.  

1.1.36 Despesas excessivas com combustíveis. Irregularidade. Caracterização de prejuízo 
ao erário. Conversão em TCE.  

1.1.37 Projeto de Lei – Cessão real de uso de áreas públicas – Ano Eleitoral – Suspensão 
pela via Cautelar.  

1.1.38 Denúncia – Possíveis irregularidades em Edital de Pregão Presencial – Transporte 
Escolar.  

1.1.39 Concessão de Serviço Público. Dispensa de Licitação. Inconstitucionalidade. 
Prejulgado 66. 

1.1.40 Licitação. Empresa Estatal. Fundo Especial.  
1.1.41 Licitação. Estudo Técnico Preliminar. Obrigatoriedade.   

 
1.2. Pessoal  

 
1.2.1. Pessoal.  Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade 

de horário.  
1.2.2. Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Pagamento indevido. Ato ilegal. 

Suspensão de pagamento. Princípio da independência das instâncias.  
1.2.3. Pessoal. Pensão Civil. Paridade. Legislação. Marco temporal.  
1.2.4. Consulta. Cargo Eletivo. Vereador. Décimo Terceiro Salário. Adicional de Férias. 

Legalidade do Pagamento. Regulamentação Prévia. Dotação Orçamentária. 
Possibilidade.  

1.2.5. Indiciamento por autoridade policial e afastamento automático de servidor público. 
1.2.6. Escusa de consciência por motivo de crença religiosa e fixação de honorários 

alternativos para realização de certame público ou para o exercício de deveres 
funcionais inerentes ao cargo público.  
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1.2.7. Servidor Público Estadual: remuneração de procurador legislativo e vinculação ao 
subsídio dos ministros do STF.  

1.2.8. Possibilidade de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor em 
atividade.  

1.2.9. Contribuição sindical de servidores públicos.  
1.2.10. Admissão de Pessoal. Contrato por Tempo Determinado. Unidade de Tempo. 

Prefixação. Renovação de Contrato. Impossibilidade.  
1.2.11. Pessoal. Admissão. Nepostismo. Contratação Temporária. 
1.2.12. Pessoal. Cargos Comissionados. Correlação com número de servidores efetivos. 

Princípios Constitucionais.  
1.2.13. Pessoal. Despesa total com Pessoal. Adicional de Sobreaviso. 
1.2.14. Pessoal. Despesa total com Pessoal. OSCIP. Desempenho de atividades finalísticas.  
1.2.15. Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. 

Parte processual. Autor.  
1.2.16. Pessoal. Ato sujeito à registro. Ato complexo. Admissão de pessoal. Decadência. 

STF. Repercussão geral.   
1.2.17. Admissão. Teste seletivo. Edital nº 21/2017. Ausência de registro das contratações 

referentes à 4ª fase no sistema SIAP. Omissão do gestor em cumprir prazos e 
normas exarados por este Tribunal de Contas. Determinação. Multa.  

1.2.18. Ascenção funcional e provimento derivado de cargos públicos (Tema 493 RG).  
1.2.19. Inconstitucionalidade de sanções administrativas perpétuas.  
1.2.20. Pensão civil. Menor sob guarda ou tutela. Exclusão. Legislação. Marco temporal.  
1.2.21. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação civil. Parte 

processual. Autor.  
1.2.22. Tomada de Conta Especial. Acumulação de cargos na esfera municipal e estadual. 

Professor e Diretor escolar.  
1.2.23. Consulta. Consórcio Público. Função Pública. Criação. Necessidade de alteração 

no contrato. Lei Complementar nº 173/2020. Pandemia. COVID-19. Efeitos.  
1.2.24. Consulta. Servidores. Deslocamento de motoristas. Jornada de trabalho. Hora 

extraordinária. Repouso semanal remunerado. Diária.  
1.2.25. Consulta. Subsídio de Prefeito. Majoração para a próxima legislatura. Vedação da 

Lei Complementar nº 173/2020 pelo período nela disposto.  
1.2.26. Consulta. Servidores. Despesas. Serviços de terceiros. Estagiários, temporários e 

terceirizados. Utilização de recursos provenientes de multa de trânsito. Resolução 
368/2016 do CONTRAN.  

1.2.27. Admissão de Pessoal. Estratégia de Saúde da Família. Licitação. Contratação 
Temporária. Convênio. 

1.2.28. Ato sujeito à registro. Nomeação. Irregularidade. Princípio da Segurança jurídica. 
Princípio da Boa-Fé.  

1.2.29. Pessoal. Licença sem Remuneração. Acumulação de Cargo Público.  
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1.2.30. Pessoal. Poder Executivo. Prefeito. Subsídio. Fixação. Princípio da Anterioridade. 
Constitucionalidade.  
 

1.3 Concurso Público  
 

1.3.1 Critério  de desempate em concurso público que beneficia aquele que já é servidor 
da unidade federativa.  

1.3.2 Os órgãos e entidades vinculados aos entes afetados pela calamidade pública 
decorrente da pandemia do COVID-19, até 31 de dezembro de 2021, poderão 
realizar concurso público para o provimento de cargo efetivos e empregos públicos 
que não impliquem aumento global de despesas com pessoal.    

1.3.3 Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução 
de serviço público. Irregularidade. Taxa de inscrição.  

1.3.4 Recurso de Reconsideração. Controle interno. Função técnica contínua. Exigência 
de concurso público. Tercerização das atividades de controle interno. Multa. 
Desprovimento.  

1.3.5 Consulta. Contrato temporário. Excepcional interesse público. Termo final. 
Prorrogação. Magistério Municipal. Suspensão das atividades letivas.  
 

1.4 Fiscalização e Controle  
 

1.4.1 Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Delação premiada. Acordo de 

leniência. Dosimetria.   

1.4.2 Decretada situação de calamidade pública no âmbito dos municípios, reconhecidas 

pelo Congresso Nacional, fica afastada a vedação do art. 42 da Lei Complementar nº 

101/00, desde que as despesas sejam destinadas ao combate do mencionado estado 

de calamidade, exclusivamente enquanto perdurar a situação excepcional.  

1.4.3 Recurso de Reconsideração. Contribuição Previdenciária. Certidão Positiva com 

efeito de Negativa não comprova a ausência de débitos. Acumulação de cargos. 

Incompatibilidade de horário. Licitação. Irregularidade do edital. Falha formal não 

exclui falha de natureza grave. Sonegação de documento e informação na inspeção 

in loco. Documentação enviada em sede recursal. Conhecimento. Provimento parcial. 

Manutenção da irregularidade das contas. Redução de Multa.  

1.4.4 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Alegação de Ausência 

de Conduta Antijurídica. Aplicação da Multa sem Amparo Legal. Compatibilidade 

de Aplicação de Multa em Contas Regulares com Ressalva. Conhecimento. 

Improvimento.  

1.4.5 Prestação de Contas. Fomento. Teatro Municipal.  

1.4.6 Inspeção. Aplicação. Sanção Administrativa.  

1.4.7 Responsabilidade. Superior Hierárquico. LINDB.  
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1.4.8 Responsabilidade. Envio de Documentos. Descumprimento de Prazo. Titulares de 

Poder ou Órgão. Subordinados.  

1.4.9 Patrimônio. Frota Municipal de Veículos. Gerenciamento de Manutenção 

Preventiva.  

1.4.10 Reponsabilidade. Contrato administrativo. Ato de gestão. Gestor máximo.  

1.4.11 Competência. TCU. Desestatização. Abrangência. Privatização. Débito. Multa.  

1.4.12 Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Parecer jurídico. Fundamentação.  

1.4.13 Prestação de Contas Anual. Controle Interno. Controle interno exercido por 

servidor ocupante de cargo de nível médio. Servidor efetivo no cargo de auxiliar 

legislativo com experiência que indica o conhecimento necessário ao desempenho 

do controle interno. Aprimoramento do quadro de servidores que poderá viabilizar 

nova composição do setor com atendimento da legislação. Ressalva conforme 

precedentes deste Tribunal. Contas regulares com ressalva.  

1.4.14 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Movimentação financeira não 

individualizada. Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalva e 

expedição das recomendações.  

1.4.15 Consulta: Pagamento e reajuste do piso salarial do magistério (pandemia- COVID -

19). Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino 

(compensação no exercício anterior).  

1.4.16 Irregularidade no controle de medicamentos e materiais médico-hospitalares.  

1.4.17 Consulta. Município. Programa de Concessão de Crédito a Agricultores da 

Economia Familiar. Possibilidade. Requisitos legais. Programa não pode 

comprometer serviços essenciais.  

1.4.18 Consulta. Agências de Publicidade. Serviços subcontratados. Faturamento. 

Fornecedores ou prestadores de serviços.  

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Lei de Acesso à Informação. Dados sobre óbitos relacionados a ocorrências 

policiais. Caráter público incontroverso. Imprensa. Direito de acesso às 
informações. Vedação judicial de uso da informação em reportagem noticiosa. 
Descabimento. Censura prévia. Impossibilidade.    

2.2 COVID -19: direito ao acesso à informação e dever estatal de transparência na 
divulgação dos dados referentes à pandemia.  

2.3 Plano para imunização da população contra a Covid-19.  
2.4 Foro por prerrogativa de função e ações de improbidade administrativa.  
2.5 Contribuições sindicais de servidores estatutários e competência jurisdicional 

(Tema 994).  
2.6 Empresa Estatal e participação nos lucros ou resultados.  
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3. Direito Financeiro e Tributário  

 
3.1 ITBI. Negócio Jurídico da compra e venda de imóvel. Declaração judicial de 

nulidade. Insubsistência do fato gerador do tributo. Restituição dos valores 
recolhidos a título de imposto.  

3.2 COVID-19: limites de despesa total com pessoal e regime extraordinário fiscal e 
financeiro. 

3.3 Despesa. Pagamento. Regras: ordens bancárias (borderôs). Exceções: 
transferências, DOCs, TEDs e débitos automáticos.  

3.4 Dívida Ativa. Cobranças Administrativas e Judicial. Prioridade.  
3.5 Alerta. Cálculo da Despesa Total com Pessoal. Inclusão do Imposto de Renda 

Retido na Fonte. Grandeza simétrica que se anula sob o ponto de vista econômico, 
pois o valor pago é retido e lançado como receita do ente pagador. Situação de 
calamidade pública decorrente dos efeitos da pandemia do COVID-19. Exclusão 
do montante referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte para o cálculo da 
despesa total com pessoal. Nova instrução processual.  

3.6 A Desvinculação das Receitas dos Municípios, prevista no art. 76-B do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 93/2016 aplica-se às receitas relativas à contribuição para o 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública.  

3.7 Medidas administrativas para garantia do crédito tributário.  
3.8 Finanças Públicas. Câmara Municipal. Folha de Pagamento. Limite Constitucional. 

Base de Cálculo.  
3.9 Finanças Públicas. COVID-19. Calamidade Pública. Despesa de Pessoal.  

 
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Paridade. Vantagem. Requisito.   
4.2 A base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP, devida pelas Autarquias 

Gestoras de Previdência Social, é composta pelo valor mensal das receitas correntes 
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as 
transferências  a outras entidades públicas.  

4.3 Recurso de Reconsideração. Contribuição Previdenciária. Certidão Positiva com 
Efeito de Negativa Não Comprova a Ausência de Débitos. Acumulação de Cargos. 
Incompatibilidade de Horário. Licitação. Irregularidade no Edital. Falha Formal 
Não Exclui Falha de Natureza Grave. Sonegação de Documento e Informação na 
Inspeção In Loco. Documentação Enviada em Sede Recursal. Conhecimento. 
Provimento Parcial. Manutenção da Irregularidade das Contas.  Redução da Multa.  

4.4 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Jurisprudência. Retroatividade. 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 8 de 107 

 

4.5 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus. Carreira Auditoria da 
Receita Federal. Contribuição Previdenciária. Base de Cálculo.  

4.6 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Doença especificada em Lei. Proventos 
integrais. Rol taxativo.  

4.7 Aposentadoria de professor. Utilização de tempo de serviço já considerado quando 
da concessão da primeira aposentadoria da servidora. Ilegalidade e negativa de 
registro, com determinação ao Fundo Previdenciário.  

4.8 Ato de inativação. Aposentadoria. Incidente de Inconstitucionalidade. 
Sobrestamento. Declaração inconstitucionalidade de normas municipais por meio 
do Acórdão nº 3.555/20-Pleno. Pareceres uniformes pela legalidade e registro. 
Considerações do relator quanto à instrução processual. Registro.  

4.9 Inativação do servidor municipal. Cálculos dos proventos. Ausência de violação ao 
art. 40, § 2º da CF, sustentada pelo Ministério Público de Contas. Observância do 
disposto no Acórdão nº 3155/14-Pleno. Última remuneração não se equivale ao 
último contracheque, mas à totalidade das verbas incorporáveis. Cálculo das verbas 
transitórias foi realizado com base em lei municipal julgada inconstitucional, com 
efeitos ex nunc. Ato anterior à publicação de recomendações para adequação aos 
ditames da lei de licitações.  

4.10 Enquanto a relação entre os entes federados e as entidades abertas de previdência 
complementar não for disciplinada por meio da lei complementar nacional, 
somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a 
administrar planos de benefícios patrocinados pelos Municípios.  

4.11 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. 
Contagem de tempo de serviço. Marco temporal.  

4.12 Aposentadoria. Proventos. Paridade. Vantagem. Requisito. 
4.13 Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus. Carreira de Auditoria da Receita 

Federal. Contribuição Previdenciária. Base de Cálculo.  
4.14 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. SISAC. 
4.15 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Tempo de contribuição. Regime 

Geral de Previdência Social. Aposentadoria. Negativa de Registro.  
4.16 Aposentadoria por invalidez. Doença especificada em lei. Proventos integrais. Rol 

taxativo.  
4.17 Consulta. Contador. Ausência de legitimidade. Aposentadoria do ocupante do 

cargo. Possibilidade de nomeação para cargo comissionado até final do exercício. 
Concurso. Final de mandato. LRF. Não conhecimento. Remessa de prejulgados.  

4.18 Consulta. Servidores. Indenização. Dispensa voluntária. Morte, invalidez 
permanente ou aposentadoria. Verba ao arbítrio da Administração. 
Impossibilidade.  

4.19 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Unidade Gestora. Poder 
Judiciário. Inconstitucionalidade. 
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5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Nulidade Absoluta.  

5.2 Direito Processual. Medida Cautelar. Oportunidade. Consulta.  

5.3 Processo Administrativo Disciplinar. Depoimento de testemunha depois erguida 

à condição de investigado. Nulidade por inobservância do direito à não 

autoincriminação. Inexistência.  

5.4 Tomada de Contas Especial. Incidente de Nulidade Absoluta. Incompetência 

para julgar as contas de Prefeito. Procedência parcial. Irregularidade das contas.  

5.5 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Convênio. Execução 

do Termo de Ajuste. Alegação do Cerceamento de Defesa. Pedido de Realização 

de Inspeção/Vistoria In Loco. Indeferimento. Conhecimento. Improvimento.  

5.6 Recurso de Reconsideração. Ausência de Extrato Bancário. Documentação 

Enviada em Sede Recursal. Saneamento da Falha. Conhecimento. Provimento 

Total. Regularidade das Contas.  

5.7 Tomada de Contas Especial. Incidente de Nulidade Absoluta. Alegação de 

Prescrição Retroativa. Conhecimento. Improvimento.  

5.8 Prescrição administrativa intercorrente aos processos submetidos à apreciação do 

Tribunal de Contas Estadual.  

5.9 Contrato administrativo. Vício insanável. Nulidade. Interesse Público. 

Determinação do Tribunal de Contas.  

5.10 Declaração de Inidoneidade. Fraude. Contratação. Execução. Competências 

Distintas.  

5.11 Edital. Esclarecimento. Impugnação. Correio Eletrônico. Recusa. Cerceamento 

do Controle Social. Ato Administrativo.  

5.12 Notificação. Protelação do Atendimento. Anulação. Contratação. Emergência 

Fabricada.  

5.13 Processual. Prova. Pedido de Rescisão. Documentos de julgamento de pleito 

decisório anterior. Verossimilhança.  

5.14 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Código Civil. Contagem.  

5.15 Direito Processual. Recurso de Revisão. Documento Novo. Jurisprudência. STF. 

Alteração. Recurso Extraordinário. Prescrição.  

5.16 Direito Processual. Audiência. Caráter personalíssimo. Falecimento pessoal. 

Trancamento das contas. Contas iliquidáveis.  

5.17 Direito Processual. Medida Cautelar. Eficácia. Mérito. Revogação.  

5.18 Direito Processual. Princípio da Independência das Instâncias. Decisão Judicial. 

Mandado de Segurança.  

5.19 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Reiteração. Requisito. Prazo.  
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5.20 Direito Processual. Revelia. Pessoa Jurídica. Ente da Federação. Débito. 

Recolhimento. Prazo.  

5.21 Recurso Reconsideração. Prescrição. Prazo. Dano ao erário. Imprescritível. STF. 

Tese em repercussão geral. Execução de títulos dos Tribunais de Contas. Súmula 

do TCU. Desprovimento.  

5.22 Recurso de Reexame. Cerceamento de defesa. Citação por edital sem justificativa 

ou motivação. Ilegalidade. Endereço atual que constava nos autos. Nulidade.  

 

6. TCEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 11 de 107 

 

1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Licitação.  Qualificação técnica. Exigência. Carta de solidariedade. Exceção. A exigência 
de carta de solidariedade do fabricante, ainda que para fins de assinatura do contrato, por 
configurar restrição à competitividade, somente é admitida em casos excepcionais, quando for 
necessária à execução do objeto contratual, situação que deve ser adequadamente justificada nos 
autos do processo licitatório. Acórdão nº 3018/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 366, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.1.2 É inadequada a realização de Pregão Presencial nos editais que preveem contratação de 
serviços relacionados à atividade privativa dos profissionais de saúde, caracterizados 
como serviços técnicos especializados, na definição do artigo 13 da Lei nº 8.666/93. 
Tratam os autos de denúncia formulada diante de supostas irregularidades contidas em pregão 
presencial, instaurado por instituição de cooperação intermunicipal, cujo objeto foi o registro de 
preços para futura e eventual prestação de serviços médicos ambulatorial e hospitalar, constituída 
por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica, com execução 
continuada. Em síntese, a denunciante alegou que: a) apenas uma empresa compareceu e foi 
declarada vencedora do certame estimado em mais de 100 milhões de reais; b) o registro de preços 
não se presta à contratação continuada de serviços médicos certos e determinados; c) o edital não 
exigiu a apresentação do balanço patrimonial e de atestados de capacidade técnica, em desacordo 
com os artigos 30 e 31 da Lei n. 8.666/93. O relator, conselheiro Sebastião Helvecio, esclareceu 
que a denunciante alegou que o sistema de registro de preços não poderia ser utilizado para o 
objeto da licitação, em desobediência ao disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto n. 
7.892/2013, tendo em vista que o serviço é continuado e determinado e, ainda, por se tratar de 
uma instituição pública de municípios que tem o objetivo de desenvolver, em conjunto, ações e 
serviços que venham a complementar a assistência à saúde da população da microrregião, seria 
ilegal a terceirização da atividade-fim da administração. Asseverou a unidade técnica que o caput e 
o inciso I do art. 12 da Lei n. 10.520/2002 previram a possibilidade de adotar a modalidade do 
pregão nas licitações de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da 
área da saúde, inclusive por meio eletrônico – observando-se que são considerados bens e 
serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram 
o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado – e que, in casu, a prestação de 
serviço médico exigia especificações técnicas especializadas, sendo os serviços descritos de 
caráter permanente e indispensáveis para a população, não se enquadrando, assim, na hipótese 
de contratação por pregão, por estar relacionado à atividade-fim do município, devendo os cargos 
na área de saúde ser preenchidos por meio de concurso público. Uma das justificativas 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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apresentada pela defesa foi que o objeto da licitação visou contratar o fornecimento de 
procedimentos médicos, e não mão de obra médica. A relatoria constatou exatamente o 
contrário, pois, na própria tabela de serviços, foram previstos aqueles a serem executados por 
profissionais como médicos plantonistas para atendimento de urgência e emergência, médicos 
consultores, médicos coordenadores, médico responsáveis técnicos, bem como médicos 
plantonistas de pediatria, demonstrando claramente se tratar de mão de obra especializada para 
atuar na área da saúde dos municípios consorciados. Assim, entendeu que os serviços acima 
listados não poderiam ser caracterizados como serviços de natureza comum, pois exigem dos 
profissionais prestadores habilitação específica, quais sejam, curso superior e/ou técnico, bem 
como registro em órgão de classe. Alteou que a própria natureza do objeto, pela sua 
imprevisibilidade, impossibilita a definição editalícia acerca dos padrões de desempenho e 
qualidade, por meio de especificações usuais do mercado, como exige a lei, e que a modalidade 
escolhida pelos municípios consorciados não seria adequada, eis que a contratação de empresa 
prestadora de serviços médicos não admite licitação na modalidade pregão, uma vez que se tratam 
de serviços técnico-profissionais especializados, considerados de alto grau de aperfeiçoamento e 
especialização. Ademais, o órgão técnico constatou que se trata de uma associação pública, com 
personalidade jurídica de direito público e natureza jurídica de autarquia, sem fins econômicos, 
integrante da Administração Indireta, conforme ampla doutrina administrativa, sendo que a 
exigência de aprovação em concurso público para a investidura em emprego público se aplica à 
Administração Indireta. A esse respeito, o relator ressaltou que, na Administração Pública 
Municipal, via de regra, os serviços rotineiros de médicos, por consubstanciarem atividade típica 
e contínua, devem ser realizados por profissionais concursados, admitindo-se, por exceção, 
motivadamente e por tempo limitado, a contratação de médicos, por meio de licitação, diante de 
circunstâncias específicas, tais como: quando o cargo em questão não estiver previsto nos 
quadros do órgão; quando não houver profissionais suficientes para atender a população daquele 
município e promover as ações públicas de saúde de sua competência; ou, quando, em razão das 
peculiaridades locais, restar devidamente comprovado ser a licitação a solução mais eficiente e 
econômica naquele momento. Especificamente quanto à contratação de pessoal pelo consórcio 
para atuação na rede de saúde, citou a Consulta n. 732243, de relatoria do conselheiro Eduardo 
Carone, que concluiu pela possibilidade da contratação de pessoal, inclusive profissionais 
médicos, por parte dos consórcios, desde que sejam para o atendimento aos interesses comuns 
dos entes consorciados e não para atender exclusivamente na rede de saúde de município 
conveniado, procedimento este que vai de encontro ao modelo associativo dos consórcios 
públicos, conforme inteligência do art. 241 da Constituição da República e da Lei Federal n. 
11.107/05, e configura a transferência indevida da responsabilidade do município pela 
contratação de profissionais e pela prestação dos serviços públicos primários de saúde. Afirmou 
que restou evidenciado nos autos a prática da terceirização de atividade-fim, em violação aos 
princípios constitucionais e legais, e que não encontrou fundamentação que justificasse a 
excepcionalidade da contratação de empresas para prestar serviços médicos, em detrimento de 
se realizar concurso público. Destacou que vem sendo admitida a contratação, pelos entes 
públicos, de profissionais para a saúde por meio do instituto do credenciamento, como traçado 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/732243
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
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na Consulta de n. 838582, de sua própria relatoria, apreciada na Sessão Plenária de 26/10/2011, 
bem como nas Consultas n. 491187, n. 791229, n. 811980 e n. 812006, que versaram sobre a 
possibilidade de contratação de médicos por meio de credenciamento, por inexigibilidade de 
licitação prevista no caput do art. 25 da Lei n. 8.666/93. Pelas razões acima expostas, julgou 
procedente esta irregularidade denunciada por entender que o sistema de registro de preços não 
se presta, de fato, à contratação de serviços certos e determinados como ocorreu no caso sob 
exame, uma vez que a contratação de profissionais médicos, por meio da modalidade licitatória 
pregão foi inadequada, por não se enquadrar na definição de “serviços comuns”, como previsto 
no art. 2º da Lei n. 10.520/2002, eis que se caracterizam como serviços técnicos especializados e 
contínuos, na definição do artigo 13 da Lei n. 8.666/93. Determinou aplicação de multa, no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) individualmente, ao secretário executivo da instituição de 
cooperação, bem como ao superintendente administrativo e supervisor de licitação e à pregoeira 
subscritora do edital e recomendou aos atuais gestores que se abstenham de contratar mão de 
obra médica por meio da modalidade licitatória pregão. Aduziu também a denunciante que o 
edital não solicitou dos licitantes a apresentação do balanço patrimonial nem dos atestados de 
capacidade técnica, nos termos do inciso I do art. 31 e do art. 30 da Lei n. 8.666/93. Em 
consonância com a unidade técnica e o órgão ministerial, entendeu que restou prejudicada a 
análise do referido item, uma vez que a ilegalidade da modalidade licitatória escolhida macula por 
si só o certame ora em comento. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Denúncia 
n. 969142, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 221, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.3 Na hipótese de dúvidas quanto ao enquadramento de empresa no conceito legal de EPP, 
os agentes públicos responsáveis devem promover diligências nos órgãos competentes, 
a fim de evitar a inabilitação indevida de participantes. Cuidam os autos de denúncia 
formulada em face de possíveis irregularidades em duas tomadas de preço, realizadas por 
prefeitura municipal, objetivando a contratação de empresa especializada para pavimentação 
asfáltica. A denunciante relata que participou de ambos os certames, havendo sido, contudo, 
inabilitada de forma injusta. Explica que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) proferiu a 
referida decisão porque o faturamento contido no teor do balanço financeiro apresentado não 
condizia com o enquadramento definido em Lei para Empresas de Pequeno Porte – EPP, para 
o exercício de 2015. Explicou que, por entender que a definição do enquadramento das empresas 
não é atribuição da CPL, interpôs recursos contra ambas as decisões de inabilitação, indeferidos 
pela Comissão. O relator, conselheiro substituto Hamilton Coelho, sobre a inabilitação da 
denunciante em razão de sua descaracterização como empresa de pequeno porte para os fins 
da Lei Complementar n. 123/06, constatou, conforme verificado pela unidade técnica, que, em 
ambos os certames, foi exigida a apresentação de certidão da Junta Comercial e de declaração da 
própria empresa para a fruição do tratamento diferenciado disposto na citada lei complementar. 
Por outro lado, detectou que a apresentação de balanço patrimonial não foi exigida no ato 
convocatório, considerando, assim, inadequada a análise para o caso em tela, já que a Comissão 
Permanente de Licitação teria baseado a sua decisão de inabilitação em documento não exigido 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838582
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/491187
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/791229
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/811980
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/812006
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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/969142
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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no instrumento convocatório. O relator verificou que a CPL, ao abrir a fase de habilitação, 
decidiu inabilitar duas empresas, ao concluir que os resultados de seus respectivos balanços 
patrimoniais demonstrariam resultados superiores, no exercício de 2015, ao teto para 
enquadramento como EPPs. Considerou que tal decisão não foi acertada diante da ausência de 
fundamentação na decisão, e ademais, não foi dada às empresas desclassificadas a oportunidade 
de apresentar documentos para a comprovação da teórica falha apontada. Inferiu, na esteira do 
exposto pelo MPTC, ao analisar a documentação contábil apresentada pela denunciante, que a 
receita bruta não extrapolou o limite estabelecido no art. 3º, II, da Lei Complementar n. 
123/06 para enquadramento como empresa de pequeno porte, e que a empresa apresentou 
declaração à prefeitura e certidão da Junta Comercial que comprovam o seu enquadramento 
como empresa de pequeno porte, conforme exigido na legislação aplicável e no instrumento 
convocatório. Outrossim, depreendeu, da fundamentação lançada na decisão que indeferiu os 
recursos administrativos interpostos pela denunciante, que a CPL “subentendeu” que o balanço 
patrimonial apresentado à Junta Comercial para fins de enquadramento como Empresa de 
Pequeno Porte se referia ao exercício de 2014, denotando diligência insuficiente por parte do 
órgão. Asseverou que CPL, com fulcro no teor do art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, antes de 
proferir a sua decisão, poderia e deveria ter diligenciado perante a Junta Comercial de Minas 
Gerais, órgão responsável pelo reenquadramento e o desenquadramento de empresas, de modo 
a esclarecer sua dúvida quanto ao porte da empresa para fins legais. Acrescentou que, além da 
inabilitação indevida, não se tratava de certame reservado às microempresas e empresas de 
pequeno porte; logo, eventual não enquadramento apenas levaria à não fruição das demais formas 
de tratamento diferenciado previstas na Lei Complementar n. 123/06, e não à inabilitação da 
empresa denunciante. Por todo o exposto, julgou procedente o apontamento em exame, ao 
observar que a conduta dos membros da CPL prejudicou de forma concreta a competitividade 
do certame e, consequentemente, a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público, 
haja vista que duas das três empresas interessadas foram inabilitadas indevidamente, fato que 
ocasionou a vitória da terceira empresa sem que houvesse disputa pelo melhor preço. Aplicou 
multa individual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) aos três membros da Comissão Permanente 
de Licitação. Um segundo apontamento de irregularidade foi detectado pela unidade técnica: o 
instrumento convocatório vedou a participação de empresas consorciadas sem justificativa, o que 
restringiria a participação de potenciais licitantes no procedimento e comprometeria seu caráter 
competitivo. A esse respeito, considerou que a autorização em tela é excepcional, conforme o 
art. 33, da Lei n. 8.666/93, que dispõe: “quando permitida na licitação a participação de empresas 
em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas”. Para a relatoria, o emprego pelo legislador, 
da locução “quando permitida” evidencia que se trata de permissão excepcional e específica, a 
depender do juízo de oportunidade e conveniência da Administração. Observou que, conforme 
leciona o administrativista Marçal Justen Filho, a formação de consórcios de empresas só tem 
sentido para a possível execução de objetos extraordinários, vultosos, altamente complexos ou 
inauditos. No caso em análise, considerou tratar-se de meras obras de pavimentação asfáltica, a 
serem realizadas por empresas de engenharia presentes de forma numerosa no mercado, não 
envolvendo contratação extraordinária, acertando a Administração, portanto, ao restringir a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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participação de empresas consorciadas, prática potencialmente anticompetitiva e lesiva ao erário, 
e desestimulada na Lei Nacional de Licitações e Contratos. Assim, julgou improcedente a 
denúncia nesse ponto. A proposta de voto do relator, aprovada à unanimidade, foi pela 
procedência parcial da denúncia e aplicação de multa individual de R$ 1.000,00 (mil reais) aos três 
membros da Comissão Permanente de Licitação, em razão da inabilitação indevida da empresa 
denunciante, com grave infração ao disposto no art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93. Denúncia 
n. 1007808, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 221, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.4 Representação. Medida Cautelar. Pregão Presencial. Irregularidade no Edital. 
Inadequação na escolha da modalidade licitatória. Restrição à competitividade em face 
da pandemia de COVID-19. Conhecimento. Procedimento Parcial. Representação, com 
pedido de cautelar, acerca de suposta inadequação na escolha da modalidade Pregão Presencial e 
da inexistência de orçamento detalhado, estudo ou avaliação de mercado. A realização de 
procedimento licitatório através da modalidade Pregão Presencial, nesse momento de pandemia, 
vai de encontro à defesa do interesse público e da razoabilidade, bem como fere os princípios da 
economicidade e da competitividade do certame. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Representação, 
uma vez que foi identificada a falha relativa a inadequação da escolha da modalidade licitatória 
Pregão Presencial, em razão das restrições de deslocamento e de aglomeração impostas em 
decorrência da pandemia de COVID-19, acarretando restrição à competitividade e à 
economicidade, por comprometer a participação de todos os eventuais interessados. Processo nº 
09960/2020-3, Informativo de Jurisprudência do TCECE Nº 4/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.5 Representação. Medida Cautelar. Pregão Eletrônico. Irregularidade no procedimento 

licitatório. Reabertura do Certame sem prévia publicidade. Violação aos Princípios da 
Legalidade, Publicidade e Transparência. Prova de Conceito sem previsão no Edital. 
Restrição à competitividade. Representação, com pedido de cautela, em face de suposta 
irregularidade no procedimento do Pregão Eletrônico nº 20190020, cujo objeto é a aquisição de 
Ferramenta Forense para o NPTAT. O ponto principal da irregularidade foi a possível violação 
dos princípios da legalidade, publicidade e transparência, quando da realização dos atos de 
desclassificação de proposta, reabertura do certame sem a devida publicidade e realização 
indevida de prova de conceito. A reabertura do certame sem prévia publicidade infringe os 
preceitos licitatórios da publicidade e da legalidade, prejudicando o regular processamento do 
feito, a competitividade (ao obstar a plena participação dos participantes) e o próprio interesse 
público (ao dificultar a fiscalização concomitante dos atos promovidos pela Administração). A 
realização de prova de conceito sem previsão editalícia maculou os princípios da legalidade e da 
publicidade, além de comprometer a competitividade do certame, haja vista que a realização dessa 
etapa sem a prescrição no Edital, em especial das funcionalidades que serão testadas, macula a 
impessoalidade e o julgamento objetivo, norteadores dos procedimentos licitatórios. O Pleno do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1007808
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conheceu da 
presente Representação e, no mérito, homologou a medida cautelar, determinando à PEFOCE, 
que se abstenha de qualquer ato que dê continuidade ao procedimento do Pregão Eletrônico nº 
20190020 -PEFOCE, caso já tenha ultrapassado o fim da licitação em questão, abstenha-se de 
assinar o correspondente contrato e suspenda qualquer repasse dele decorrente, até decisão final 
deste Tribunal. Processo nº 08738/2020-8, Informativo de Jurisprudência do TCECE Nº 4/20, 
disponível em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.6 Representação. Medida Cautelar. Licitação. Irregularidade no Edital. Contratação de 

Obras e Serviços de Engenharia. Fase de Habilitação. Qualificação Técnico-Profissional. 
Exigência Exclusiva de Vínculo Empregatício. Restrição a Competitividade. Suspensão 
do Edital. Representação, com pedido de cautelar, em face de supostas irregularidades na fase 
de habilitação da Tomada de Preços nº 002/2020/SINFRA, cujo objeto consiste na contração 
de obras e serviços de engenharia para a execução da pavimentação das ruas do município de 
Morada Nova-CE. O edital exigia a comprovação da aptidão técnica exclusivamente através da 
formalização de vínculo empregatício (carteira de trabalho) do profissional com a empresa 
licitante. É entendimento uníssono no âmbito do TCU como ilegal a exigência do vínculo 
empregatício nos procedimentos licitatórios, uma vez que seria excessiva (e restritiva da 
concorrência) a exigência de que determinado profissional tenha vínculo empregatício com o 
licitante, porquanto o mesmo poderá prestar os serviços por intermédio de outros vínculos 
jurídicos. O Pleno do Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de 
votos, conheceu da presente Representação e, no mérito, homologou a medida cautelar, que 
suspendeu a execução da Tomada de Preços. Processo nº 10765/2020-0, Informativo de 
Jurisprudência do TCECE Nº 4/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.7 Licitação. Fracassada. Sanear. Possibilidade. Nas licitações fracassadas, inabilitados todos os 

licitantes ou desclassificadas todas as propostas, a Administração poderá fixar um novo prazo 
para os licitantes apresentarem os documentos ou propostas com o saneamento das causas de 
inabilitação ou desclassificação, conforme art. 48, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
13.579/2019, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.8 Edital. Chamamento Público. Dotação Orçamentária. O edital de chamamento público 

deve especificar a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria, 
conforme art. 24, §1º, I, da Lei Federal n.º 13.019/2014. TC 2.574/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.9 Registro de Preço. Revisão. Possibilidade. As atas de registro de preços poderão ser revistas 

a qualquer tempo em razão de eventual redução dos valores praticados no mercado, conforme 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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disposto no art. 11, da Lei Municipal n.º 13.278/2002. TC 2.648/2017, Boletim de Jurisprudência 
do TCMSP nº 35, disponível em https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.10 Ata de Registro de Preço. Prorrogação. Vigência. É possível renovar a vigência de Ata de 

Registro de Preço no Município de São Paulo. A lei prevê sua duração por doze meses com 
possibilidade de prorrogação por até igual período, conforme disposto no art. 13 da Lei Municipal 
n.º 13.278/2002 e no art. 14 do Decreto Municipal n.º 56.144/2015. TC 3.871/2016, Boletim de 
Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.11 Edital. Previsão. Pagamento. Os editais de licitação devem prever as condições de pagamentos 

em prazos não superiores a trinta dias, contados a partir da data final do período de adimplemento 
de cada parcela, conforme art. 40, XIV, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 3.516/2015, Boletim 
de Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 
 

1.1.12 Licitação. Habilitação. Exigência. Certidão. Exigir a apresentação de Certidão de Registro 
no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho nos editais de 
licitação restringe potencialmente a participação dos interessados. Tal exigência não se encontra 
elencada como condição para habilitação, infringindo o art. 3º, § 1º, I, da Lei Federal n.º 
8.666/1993. TC 1.902/2013, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.13 Convênio. Justificativa. Preço. É dever do Administrador demonstrar a boa e regular utilização 

dos recursos públicos, de modo zeloso e diligente, por meio da justificativa prévia de preços. A 
falta da pesquisa de preços pode acarretar o desperdício de recursos públicos, ofende o princípio 
da economicidade e infringe os artigos 3º e 7º, § 2º, II da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
938/2011, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.14 Serviço Público. Transporte Coletivo de Passageiros. Concessão. Permissão. Licitação. 
No que tange ao serviço público local de transporte coletivo de passageiros, o gestor municipal 
poderá optar pelo oferecimento do serviço por meio de sua estrutura administrativa – de forma 
direta, pela atuação de seus órgãos; ou indireta, com a prestação realizada por intermédio das 
entidades vinculadas à sua estrutura. A atividade pode ser disponibilizada, também, a partir da 
instituição de um regime de concessão ou permissão, sempre observando o mandamento 
constitucional de realização de licitação, na modalidade concorrência (art. 175 da CRFB/88), nos 
termos previstos na lei específica sobre o tema, qual seja, a Lei n° 8.987/95, de forma a prestigiar 
a impessoalidade e a competitividade no processo de seleção do parceiro privado. Processo nº 
217.153-6/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: Boletins de 
Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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1.1.15 Concessão e Prorrogação. Exceção da Licitação. Previsão Orçamentária. A licitação é a 

regra vigente no ordenamento jurídico, sendo a prorrogação exceção, principalmente quando se 
tratar de concessão fixada por longo prazo, com a previsão de amortização de todo o 
investimento durante o período. Por esse motivo, suas condições devem ser previstas no 
instrumento convocatório e não apenas por ter sido o serviço executado de forma adequada, nos 
termos do artigo 6º da Lei Federal n.º 8.987/95. Processo nº 201.877-0/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 
1.1.16 Atestação. Capacidade Técnica. Qualificação. Pontuação Técnica. Limitação de Época. 

Os atestados de capacidade técnica não podem ser exigidos com limitações de época, isto é, que 
o objeto tenha sido executado em determinado período, a não ser quando a tecnologia a ser 
adotada só tenha surgido no período indicado. Este entendimento pode ser empregado à 
pontuação técnica, a fim de evitar restrição indevida à participação no processo seletivo. Processo 
nº 107.919-8/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: Boletins de 
Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 
 

1.1.17 Contrato. Sanções. Aplicação. Poder-dever da Administração. Quanto à aplicação de 
sanções pela Administração Pública em relação à inexecução total ou parcial do contrato firmado, 
nos termos do art. 87, da Lei 8.666/1993, a melhor interpretação a ser dada ao termo “poderá” 
adotado na norma é entendê-lo como um poder-dever dos órgãos e entidades públicas, pois, 
como estabelecido na doutrina administrativista, os poderes administrativos são estabelecidos 
como instrumentos para assegurarem o interesse público, e, portanto, não estão sujeitos à livre 
disposição dos agentes públicos. Processo nº 8.601-0/2016, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

1.1.18 Licitação. Fraude. Declaração com base em provas robustas. A ocorrência de fraude em 
licitação, por se tratar de circunstância ilícita que pode inclusive ser punida criminalmente e 
ensejar a declaração de inidoneidade para licitar, somente deve ser declarada quando o acervo 
processual contar com elementos de convicção robustos que apontem nesse sentido, pois 
somente com provas ou com um quadro indiciário significativo se pode proferir decisão de 
tamanha gravidade à esfera jurídica do jurisdicionado. Processo nº 35.508-9/2018, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.1.19 Licitação. Habilitação. Vistoria de veículos de transporte escolar. Documentação de 
Motoristas. Cópia de apólice de seguros. A exigência de vistoria de veículos de transporte 
escolar na fase de habilitação licitatória, em regra, restringe o universo de possíveis participantes, 
na medida em que tende a favorecer empresas com sede próxima ao local da vistoria. Da mesma 
forma, a exigência da apresentação de documentação dos motoristas também se mostra 
desarrazoada, na medida em que restringe a participação em favor das licitantes que já possuem 
funcionários pré-determinados para prestar o serviço de transportes. Só é razoável exigir da 
licitante vencedora do certame a indicação prévia individualizada (cópia da CNH) dos motoristas 

https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
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com curso de capacitação técnica-operacional específica para o serviço de transporte escolares, 
como requisito antecedente à assinatura do contrato. 2. A exigência da apresentação prévia de 
cópia da apólice de seguro de veículos de transporte escolar representa imposição de ônus 
excessivo aos licitantes antes da fase de execução contratual, pois é medida que extrapola as 
hipóteses legais de qualificação técnica do artigo 30 da Lei 8.666/1993. 3. A Administração pode 
garantir a qualidade do transporte escolar por meio de previsões específicas no respectivo edital 
licitatório acerca de requisitos técnicos dos veículos e dos condutores. Contudo, isso não autoriza 
que sejam impostas cláusulas injustificadas que gerem custos anteriores à fase de contratação para 
todas as empresas interessadas no certame, sob pena de violação do caráter competitivo e 
isonômico da licitação. Processo nº 34.524-5/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, 
disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 
 

1.1.20 Licitação. Inexigibilidade. Contratação de Artista. Carta de Exclusividade. A carta de 
exclusividade não é o único meio idôneo para comprovar a inviabilidade da licitação na 
contratação de profissional de qualquer setor artístico (art. 25, III, Lei 8.666/93). A Lei 8.666/93 
não explicita o tipo ou a duração da exclusividade de empresário no caso da contratação direta 
por inexigibilidade licitatória. Processo nº 22.781-1/2016, Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.1.21 Licitação. Preço de referência. Preço aceitável. Não é possível que seja arbitrado, de maneira 
abstrata, um dado percentual para se fixar uma faixa de “preço aceitável” para se estabelecer o 
preço de referência em licitações, todavia, isso não exime a Administração Pública licitante de 
apresentar uma justificativa técnica quando houver uma considerável dispersão ou disparidade 
de preços considerados na pesquisa para a formulação do preço referencial. 2. A disparidade de 
preços de mercado, salvo situações peculiares pontualmente passíveis de serem distinguidas, deve 
flutuar dentro de uma faixa de preços considerada razoável para uma leitura geral de análise de 
mercado, o que se denomina de “preço aceitável”, que é aquele que não representa viés em relação 
ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da 
faixa identificada para o produto ou serviço. 3. No orçamento base de uma obra ou compra 
pública, a pesquisa de preços deve ser realizada com amplitude suficiente, proporcional ao risco 
da compra, privilegiando a diretriz emanada pelo artigo 15 da Lei 8.666/93, a fim de que o 
balizamento seja fundamentado nos preços praticados pela Administração Pública. Processo nº 
2.989-2/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: 
BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 
 

1.1.22 Licitação. Procedimento e Julgamento. Diligências. Correção de Documentos de 
Habilitação. A Administração, ao constatar dúvidas sobre o atendimento pelas empresas 
licitantes de requisitos de habilitação previsto nos editais, deve promover diligências visando a 
confirmar o conteúdo dos documentos de habilitação que servirão de base para habilitar ou 
desabilitar os potenciais licitantes, conforme determina o artigo 43, § 3°, da Lei 8.666/1993. Na 
proteção do interesse público, quando uma simples diligência for capaz de esclarecer 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
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dúvida/controvérsia ou sanear defeito, durante o processo licitatório, ela deve ser realizada pela 
autoridade julgadora. Processo nº 2.767-7/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, 
disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.1.23 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Execução Mínima de Serviços. Percentual 
expresso. A exigência editalícia de atestados, como critério de qualificação técnica em habilitação 
licitatória, para a comprovação da execução de quantitativos mínimos de serviços semelhantes, 
deve estabelecer previamente um percentual expresso que seja compatível com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado. Processo nº 35.508-9/2018, Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.1.24 Licitação. Ato administrativo. Revogação. RDC. Interesse Público. Fato superveniente. 
A revogação de certame licitatório, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/1993, aplicável ao Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) por força do art. 44 da Lei 12.462/2011, só pode 
ocorrer diante de fatos supervenientes que demonstrem que a contratação pretendida tenha se 
tornado inconveniente e inoportuna ao interesse público. Acórdão nº 3066/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 337, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.1.25 Responsabilidade. Licitação. Contratação direta. Dispensa de licitação. Bens imóveis. 
Aquisição. A aquisição de imóvel por dispensa de licitação (art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993) 
sem estar fundamentada em pareceres de avaliação técnica e econômica que condicionem a sua 
escolha sujeita o responsável à aplicação de penalidade pelo TCU. Acórdão nº 3083/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 337, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

 
1.1.26 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de Fiscalização Profissional. Atestado de 

Capacidade Técnica. Capacidade Técnico-Operacional. Capacidade Técnico-
Profissional. ART. CREA. É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-
operacional de empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no Crea (art. 55 da 
Resolução-Confea 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins de qualificação técnico-
profissional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou as 
anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de 
fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir 
autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das 
licitantes.  Acórdão nº 3094/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 337, disponível em: 
Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.1.27 Licitação. Registro de Preços. Obras e Serviços de Engenharia. Empresa Estatal. Ata de 
Registro de Preços. Vedação. Embora a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) não vede 
expressamente o uso do sistema de registro de preços (SRP) para a contratação de obras, é 
indevido o emprego de ata de registro de preços como contrato do tipo “guarda-chuva”, com 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
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objeto incerto e indefinido, sem a prévia elaboração dos projetos básico e executivo das obras a 
serem realizadas. Acórdão nº 3143/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº378, disponível em: 
Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.28 Desestatização. Concessão Pública. Arbitragem. Agente Privado. É lícita a utilização de 
câmaras privadas de arbitragem para a solução de conflitos em contratos de concessão. Acórdão 
nº 3160/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº378, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 
 

1.1.29 Competência do TCU. Desestatização. Abrangência. Concessão de serviço público. 
Procedimento de Manifestação do Interesse. Sobrepreço. Compete ao TCU analisar indícios 
de sobrepreço no pagamento de valores a título de ressarcimento pela realização de estudos 
preliminares em Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI (Decreto 8.428/2015), pois, 
apesar de o pagamento ser feito diretamente pela futura concessionária aos consultores 
responsáveis pela realização dos estudos selecionados, constitui efetiva redução do valor de 
outorga, fato que, apesar de não representar renúncia de receita nos estritos termos do art. 14 da 
Lei Complementar 101/2000 (LRF), lhe confere a característica, de forma indireta, de despesa 
arcada pela União. Acórdão nº 3164/20,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº378, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.1.30 Representação da Lei nº 8.666/93. Edital com clausula restritiva à competitividade. 
Exigência de que a vencedora possuísse instalação física dentro do Município. 
Procedência parcial. Multa administrativa à gestora e expedição de recomendações para 
adequação aos ditames da Lei de Licitações. Além de haver ofensa à lei de regência, não há 
qualquer vantajosidade à Administração quanto à restrição imposta no edital. A instalação física 
do licitante vencedor dentro do próprio município não reflete em melhor preço ou agilidade no 
conserto dos veículos, mas tão somente reflete a concessão de vantagem às empresas que lá já se 
encontravam instaladas, ou ainda, em aumento indevido de custos a aqueles que quisessem 
prestar os serviços à municipalidade, já que precisariam fazer a instalação física de escritório, 
barracão, alocação de mão-de-obra, etc, no prazo de 15 dias (a partir da assinatura da ata de 
registro de preços). Assim, entende-se que à então gestora, deve ser aplicada a multa 
administrativa prevista no art. 87, IV, "g", da LCE nº 113/2005, por ter autorizado a realização 
de licitação de certame em que o edital apresentava cláusula que compromete o caráter 
competitivo, bem como, a expedição das seguintes recomendações quanto aos demais itens: (i) 
para que em futuras licitações para contratação de serviços semelhantes, que realize as devidas 
especificações quanto ao serviço de remoção de veículos; (ii) que se abstenha de prever a aceitação 
de cheques como forma de garantia à execução contratual, considerando a ausência de previsão 
legal para tanto; e (iii) que dê cumprimento ao disposto no §5º, do art. 31, da Lei nº 8666/93, 
relativamente à devida justificação do índice do grau de endividamento dos licitantes. Processo 
nº 538109/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 89/20, disponível em:  Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 89 / 2020 - Portal TCE-PR 

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/_ato2015-2018/2015/decreto/d8428.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
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1.1.31 Licitação/pregão. Clausula edilícia. Taxa de administração. Fixação do percentual 

mínimo. Descabimento. Tema 1038. Os editais de licitação ou pregão não podem conter 
cláusula prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa ao 
artigo 40, inciso X, da Lei n. 8.666/1993. A fixação de percentual mínimo de taxa de 
administração em edital de licitação/pregão fere expressamente a norma contida no inciso X do 
art. 40 da Lei n. 8.666/1993, que veda "a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou 
faixas de variação em relação a preços de referência". A própria Lei de Licitações, a exemplo dos 
§§ 1º e 2º do art. 48, prevê outros mecanismos de combate às propostas inexequíveis em certames 
licitatórios, permitindo que o licitante preste garantia adicional, tal como caução em dinheiro ou 
em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. Sendo o objetivo da licitação 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração - consoante expressamente previsto 
no art. 3º da Lei n. 8.666/1993 -, a fixação de um preço mínimo atenta contra esse objetivo, 
especialmente considerando que um determinado valor pode ser inexequível para um licitante, 
porém exequível para outro. Deve a Administração Pública, portanto, buscar a proposta mais 
vantajosa; em caso de dúvida sobre a exequibilidade, ouvir o respectivo licitante; e, sendo o caso, 
exigir-lhe a prestação de garantia. É o que dispõe a Súmula 262/TCU: "O critério definido no 
art. 48, inciso II, § 1º, alíneas 'a' e 'b', da Lei n. 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de 
inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta." Cuida-se a escolha da taxa de administração de 
medida compreendida na área negocial dos interessados, a qual fomenta a competitividade entre 
as empresas que atuam nesse mercado, em benefício da obtenção da melhor proposta pela 
Administração Pública. Portanto, a interpretação mais adequada da Lei n. 8.666/1993, 
especialmente dos arts. 40, inciso X, e 48, §§ 1º e 2º, conduz à conclusão de que o ente público 
não pode estipular cláusula editalícia em licitação/pregão prevendo percentual mínimo referente 
à taxa de administração, havendo outros mecanismos na legislação aptos a resguardar a 
Administração Pública de eventuais propostas inexequíveis. REsp nº 1.840.113 – CE, 
Informativo de Jurisprudência STJ nº 683, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 
 

1.1.32 É irregular a previsão editalícia de que, na falta de usina própria, a licitante deva 
apresentar, na fase de habilitação, contrato de locação, arrendamento ou cessão de uso, 
uma vez que tal exigência se refere a um compromisso que será assumido junto a terceiro 
alheio à disputa. Cuidam os autos de denúncia, oferecida por sociedade empresária, em face de 
possíveis irregularidades em concorrência pública promovida por prefeitura municipal para a 
contratação de empresa visando à execução de obra de pavimentação asfáltica e qualificação de 
vias urbanas, sob o regime de empreitada por preço global, com valor total estimado em R$ 
3.851.102,18 (três milhões oitocentos e cinquenta e um mil cento e dois reais e dezoito centavos). 
Após aditamento de irregularidades pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e 
apresentação das defesas pelos responsáveis, o órgão técnico, em exame conclusivo, entendeu 
pela manutenção das seguintes irregularidades, abaixo analisadas pelo relator, conselheiro Cláudio 
Couto Terrão: a) Vedação à participação de consórcios. O MPTC, em aditamento da denúncia, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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considerou irregular a impossibilidade de participação de consórcios empresariais, sob o 
argumento de que, diante da complexidade do objeto licitado, a escolha pela vedação de 
consórcios deveria ter sido expressamente justificada pelo município. O relator esclareceu que, 
embora tenha adotado, no passado, entendimento de que tal vedação devesse ser justificada, as 
ponderações trazidas pelo Conselheiro Hamilton Coelho nos autos do Processo n. 912078, 
fizeram-no rever seu posicionamento. Conforme leitura do art. 33 da Lei n. 8.666/93, afirmou 
que a justificativa deve ser apresentada apenas quando da autorização da participação das 
empresas consorciadas, o que não se aplica ao caso em tela. Diante disso, considerou não ter 
havido grave infração à norma legal ou regulamentar, e julgou improcedente o presente 
apontamento. b) Exigência de visita técnica obrigatória ao local da obra, a ser realizada por 
responsável técnico. O relator reproduziu o teor do art. 30, III, da Lei n. 8.666/93, que preceitua 
que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a comprovação, fornecida pelo 
órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. Citou decisão deste Tribunal, Recurso Ordinário n. 1024580, de relatoria do 
Conselheiro Substituto Hamilton Coelho, e o Acórdão n. 505/2018 – Plenário, do Tribunal de 
Contas da União, ambos no sentido de que a exigência de visita técnica é permitida em casos 
expressamente justificados, ou seja, não é absolutamente vedada. Desse modo, concluiu que, para 
que seja exigida a visita, é necessário que a Administração Pública disponha de justificativa de 
ordem técnica, e que, para tanto, o objeto da licitação deve apresentar alguma peculiaridade, 
especialmente quanto ao local onde deve ser executado, que justifique essa obrigatoriedade. 
Acrescentou que, no caso dos autos, o ato convocatório impugnado requereu não só que a visita 
técnica fosse realizada, mas também exigiu a presença de profissional habilitado, sem as 
necessárias justificativas, e reconheceu, portanto, a irregularidade do subitem do edital ora 
analisado. Deixou, contudo, de sancionar o subscritor do ato convocatório e entendeu ser 
suficiente a expedição de recomendação ao atual prefeito municipal para que, em certames 
futuros, observasse a necessidade de fundamentar adequadamente a opção por fazer constar no 
edital a exigência em comento. c) Ausência de indicação dos itens de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação. A denunciante também suscitou haver irregularidade relativa 
à exigência de comprovação de execução prévia, pelo engenheiro responsável, de obras e serviços 
de natureza e quantitativos equivalentes ao da concorrência pública, sem, todavia, indicar no ato 
convocatório os itens de maior relevância técnica e o valor significativo do objeto da licitação, a 
fim de serem utilizados como parâmetros objetivos pelos competidores. Em sua análise, o relator 
se baseou na disposição do art. 30, II, §1º, I, e §2º, da Lei n. 8.666/93, que especifica qual a 
documentação necessária relativa à qualificação técnica, para concluir pela procedência do 
presente apontamento, uma vez que não houve definição dos parâmetros a serem utilizados para 
comprovação da capacidade técnica das licitantes, prejudicando a objetividade da apresentação e 
da análise das propostas. Outrossim, atentou para o fato de que, na ata da sessão de recebimento 
das propostas e abertura dos envelopes, outra participante também apontou a ausência de 
identificação das parcelas de maior relevância e do valor significativo. d) Exigências de 
comprovação de qualificação técnica descritas em alguns subitens do edital Consoante denúncia 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/912078
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/1024580
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A505%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7365bf10-3409-11eb-b2d5-f19c4aa47904
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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oferecida, o edital também incorreu em irregularidade ao exigir, como qualificação técnica, as 
comprovações descritas em seis subitens. Acorde com o entendimento adotado nos relatórios 
técnicos e no parecer ministerial, o relator vislumbrou ilegalidade, com potencial restritivo na 
competitividade do certame, apenas quanto às exigências presentes em dois subitens. Passou 
então, à análise da primeira, qual seja, a exigência de que todos os participantes, que não 
possuíssem sua própria usina de CBUQ, apresentassem contrato de locação, arrendamento ou 
cessão de uso da usina em questão. Aplicando a mesma lógica já admitida por esta Corte, que 
julgou irregulares atos convocatórios de procedimentos licitatórios que previam a exigência de 
declaração emitida por terceiros, entendeu ser equivocada tal exigência editalícia, em razão de 
vincular, para fins de habilitação das licitantes, realização de negócio jurídico firmado com 
empresa totalmente alheias ao certame. Observou que essa questão já conta, inclusive, com 
súmula vigente no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a qual preceitua que, em 
procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer documento que configure 
compromisso de terceiro alheio à disputa. Ponderou que seria razoável exigir tal documento, 
apenas do licitante vencedor, já na fase de contratação, conferindo-lhe prazo razoável para 
cumprimento desta obrigação, e acolheu as alegações da denunciante, julgando procedente a 
denúncia relativamente ao subitem em análise. A respeito da segunda exigência analisada, de 
licenciamento ambiental ou de operação, destacou que não restam dúvidas quanto à necessidade 
desse licenciamento, emitido por órgão fiscalizador competente, para que seja legalmente possível 
a instalação e produção do objeto licitado. Todavia, considerou que a exigência em apreço fora 
realizada em momento inoportuno, uma vez que a Administração não poderia fazer tal imposição 
na fase de habilitação, pois constitui cláusula com potencial de diminuir o universo de 
competidores. Nos mesmos termos acima, considerou que a apresentação do licenciamento só 
poderia ser exigida da licitante vencedora no momento da celebração do contrato, reputando 
irregularidade, também, quanto a este subitem. e) Exigência de visto do CREA/MG para 
empresas de outros estados em momento anterior à habilitação. O relator ressaltou que a unidade 
técnica e o MPTC opinaram que a irregularidade não reside no teor propriamente dito da 
exigência, mas sim no momento escolhido para sua comprovação, qual seja, antes da habilitação. 
Registrou que, ao tratar da documentação necessária para comprovação da qualificação técnica, 
o art. 30, I, da Lei n. 8.666/93 prevê que essa limitar-se-á a registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, não especificando que tal registro profissional deva ser junto à entidade 
profissional da localidade da prestação de serviço, sobretudo porque, independentemente do 
local, o devido credenciamento dos profissionais já é o bastante para comprovar suas respectivas 
formações. Colacionou diversos julgados deste Tribunal neste sentido e destacou, dentre eles, a 
Representação n. 713737, de relatoria do conselheiro Moura e Castro. Sendo assim, julgou 
procedente a denúncia, pois denota-se que impor exigência de visto do CREA/MG para as 
licitantes de outros estados, como critério de qualificação técnica, configura norma de caráter 
restritivo da competição no certame. f) Exigência de capital social mínimo integralizado 
cumulado à exigência do recolhimento de garantia e exigência de recolhimento desta em 
momento anterior à habilitação. Segundo fundamentou o órgão ministerial, por meio de 
aditamento da denúncia, a cumulação de tais exigências encontra óbice legal na previsão do § 2º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/713737


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 25 de 107 

 

do art. 31 da Lei n. 8.666/93. A partir da leitura do citado dispositivo, o relator concluiu que à 
Administração fora facultado escolher qual meio de comprovação de suficiência econômica 
melhor atenderia suas expectativas de contratação: se a exigência de capital mínimo ou de 
patrimônio líquido ou as garantias previstas no § 1º do art. 56. Assim, para a relatoria, incorre em 
vício o ato convocatório que prevê, para fins de verificação de capacidade econômico-financeira, 
mais de uma das opções elencadas no supracitado dispositivo. Complementou que se trata, 
também, de matéria já sumulada no âmbito do TCU, e julgou procedente o apontamento do 
denunciante. g) Descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias entre a publicação de aviso 
contendo o resumo de alteração do edital e o recebimento das propostas. A unidade técnica 
constatou que a publicação da alteração do edital, referente à inclusão de planilha orçamentária 
de custo da obra devidamente preenchida pela licitante, teria ocorrido a apenas 9 (nove) dias do 
previsto para recebimento das propostas. No entanto, o relator averiguou que, conforme defesa 
apresentada pelos gestores, o edital já previa o cronograma físico-financeiro como parte 
integrante da proposta de preços, assim, a inserção no envelope de nenhuma forma causaria 
embaraço ao licitante e a referida alteração teria atendido à exceção da regra, conforme preceitua 
o próprio § 4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93. Diante disso, julgou improcedente o apontamento 
técnico, considerando que se os licitantes teriam que apresentar cronograma físico-financeiro 
com alto grau de detalhamento, seria razoável presumir que já possuíam o detalhamento 
orçamentário de todos os custos da obra. Por todo o exposto, o conselheiro Cláudio Couto 
Terrão julgou procedente a denúncia, quanto aos itens analisados nas alíneas “b” a “f’” e, em 
razão disso, aplicou multa ao presidente da Comissão Permanente de Licitação à época e 
subscritor do edital, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) 
em razão de cada uma das falhas descritas nas alíneas “c” a “f”. Quanto à inconsistência constante 
na alínea “b”, entendeu ser suficiente a expedição de recomendação ao atual prefeito para que, 
em certames futuros, observasse a necessidade de fundamentar adequadamente a opção por fazer 
constar no edital a exigência de visita técnica obrigatória ao local da obra, a ser realizada por 
responsável técnico. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo colegiado da 2ª 
Câmara. Denúncia n. 1024248, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 222, disponível 
em:https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu
=5L 
 

1.1.33 Representação. Comissão Permanente de Licitação. Composição. Servidores Efetivos. 
Artigo 51, caput¸da Lei nº 8.666/93. Consulta nº 332354/17. Multa. Procedência. Trata-se 
de Representação formulada por Controlador Interno da CÂMARA MUNICIPAL, que noticia 
supostas irregularidades na Tomada de Preços n.º 01/20, daquele órgão, que tem como objeto a 
"contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização/reforma e 
ampliação do prédio da Câmara Municipal", alegando que a respectiva sessão foi realizada sem a 
presença dos três membros da Comissão de Licitação, nem observando a composição mínima 
de servidores efetivos, violando-se o art. 51 da Lei nº 8666/93. Cinge-se a controvérsia à 
constatação de inobservância do disposto no art. 51, caput, da Lei n.º 8.666/93, quando da sessão 
de julgamento da Tomada de Preços n.º 01/20 da CÂMARA MUNICIPAL. Referida norma 

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/1024248
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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dispõe sobre indispensabilidade do acompanhamento e julgamento da habilitação preliminar, da 
inscrição em registro cadastral e das propostas, por comissão formada, ao menos, por três 
servidores, dos quais dois pertencentes aos quadros permanentes da Administração. Ainda, esta 
Corte de Contas já se pronunciou sobre a matéria, quando do julgamento da Consulta n.º 
332354/17, mediante o Acórdão n.º 2298/19, do Tribunal Pleno, de relatoria do d. Cons. JOSÉ 
DURVAL MATTOS DO AMARAL, publicada em 22/08/2019. Trazendo-se tais considerações 
iniciais ao presente caso concreto, depreende-se a partir do documento de peça n. º 21, fls. 47/50, 
assim como da manifestação preliminar da CÂMARA MUNICIPAL, que é fato incontroverso 
que a sessão pública da Tomada de Preços n.º 01/20, realizada em 11/03/2020, assim o foi 
mediante acompanhamento e julgamento de Comissão Permanente de Licitação formada apenas 
por duas servidoras, ambas comissionadas, logo, em desacordo com o art. 51, caput, da Lei n.º 
8.666/93 e com o teor da Consulta acima citada. Não se ignorando a inércia dos Interessados, 
que não apresentaram contraditório, embora regularmente citados, é de se destacar que as teses 
defensivas levantadas na manifestação preliminar de peças n.º 12 e seguintes não são passíveis de 
afastar a irregularidade do apontamento. Outrossim, o argumento de que possui apenas um 
servidor efetivo e que este faltou no dia da sessão em razão da pandemia derivada da infecção 
humana pelo coronavírus (COVID-19) não afasta a irregularidade, uma vez que, conforme já 
tratado, na carência de pessoal, pode a Câmara Legislativa se valer dos servidores do Poder 
Executivo, nos exatos termos da Consulta n.º 332354/17, tal como no presente caso em que a 
irregularidade perdurou por todo o procedimento licitatório, com a atuação de Comissão 
Permanente de Licitação formada por três servidores, dos quais, duas comissionadas. Da mesma 
forma, a suposta ausência de prejuízo efetivo ao certame pela inobservância da lei não afasta a 
responsabilização dos envolvidos, não se tratando, neste caso concreto, razoável ignorar o 
disposto no art. 87 da LC 113/05. Por fim, é de se destacar que o Controlador Interno agiu 
escorreitamente no desempenho de suas funções, ao tomar providência frente a ilegalidade 
constatada, não havendo razões nestes autos para embasar sua corresponsabilização. Processo 
n.º 164661/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 90/20, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 90 / 2020 - Portal TCE-PR 
  

1.1.34 A aquisição de imóvel por dispensa de licitação (art. 24, inciso x, da Lei nº 8.666/1993) 
sem estar fundamentada em pareceres de avaliação técnica e econômica que 
condicionem a sua escolha sujeita o responsável à aplicação de penalidade. O Plenário do 
TCU julgou representação autuada a partir de informação do então vice-presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral em Pernambuco (TRE/PE), que noticiou possíveis irregularidades na 
aquisição, por dispensa de licitação, de terreno destinado à construção da “Unidade de 
Armazenamento de Urnas e Afins do Polo 1 – Recife/PE”, pelo valor de R$ 5,5 milhões. No curso do 
processo, a unidade técnica constatou que não houvera superfaturamento na transação do 
negócio jurídico, entretanto duas irregularidades foram evidenciadas: aquisição do terreno por 
dispensa de licitação, sem a demonstração de que a escolha era a mais vantajosa para a 
Administração, contrariando os arts. 3º, 24, inciso X, e 26, incisos II e III, da Lei 8.666/1993; e 
prática de ato antieconômico, por ter sido necessária redução no projeto de construção para que 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
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o terreno pudesse ser aproveitado, posto que estava localizado em área de manguezal, margeada 
por um rio que, em períodos de cheia, atingia a cota de 5,44 m do imóvel. Ao examinar as 
justificativas do então Coordenador de Engenharia e Arquitetura do TRE/PE, um dos 
responsáveis ouvidos em audiência nos autos, o relator consignou que ele “assinou a solicitação de 
aquisição de um imóvel específico, sem juntar aos autos do processo administrativo a motivação necessária que 
demonstrasse a vantajosidade da aquisição para a administração, sem mesmo realizar os procedimentos prévios 
necessários para uma compra de tal porte e relevância”, detalhando que a “documentação referente às alegadas 
vistorias em outros imóveis não foi levada aos autos, portanto não há como se levar em conta que efetivamente 
ocorreram. A consulta à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) não abrangeu eventuais imóveis na capital 
pernambucana nem nos demais municípios da região metropolitana do Recife, ficando restrita à Camaragibe/PE, 
sem haver nos autos motivação razoável para tanto. Não houve, previamente à compra, uma análise técnica que 
atestasse que o imóvel era adequado às pretensões do TRE/PE, tanto que as etapas de topografia, sondagem e 
absorção foram realizadas depois da aquisição do imóvel, contrariando o disposto no próprio Plano de Gestão da 
Presidência do Tribunal”. Depois de observar a necessidade de o TRE/PE ter contratado duas 
empresas para atestar a viabilidade de construção de edificação no terreno para abrigar a unidade 
de armazenamento e diante da opção do órgão por reduzir a área construída, em decorrência dos 
custos envolvidos na execução de uma fundação especial, o relator concluiu que “é possível inferir 
que, caso os procedimentos para a dispensa de licitação houvessem sido seguidos, o TRE/PE poderia ter adquirido 
um terreno bem mais apropriado à finalidade pretendida, e a construção poderia ter sido finalizada há muito 
tempo”, adicionando que restou “demonstrado que a aquisição direcionada do terreno de Camaragibe/PE, 
por suas características, consistiu em ato antieconômico, devido aos prejuízos intangíveis causados à Administração, 
que teve que reduzir o projeto da edificação pela metade”. Com base nessas considerações, o Plenário do 
TCU rejeitou as razões de justificativa do responsável e imputou-lhe a multa capitulada no art. 
58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Acórdão 3083/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos do TCU nº 404, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 
 

1.1.35 É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de empresa 
participante de licitação seja registrado ou averbado no CREA ( art. 55 da Resolução-
CONFEA 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins de qualificação técnico-
operacional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou 
as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho 
de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de 
conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos 
em nome das licitantes. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades 
no Pregão Eletrônico 2/2019, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), cujo objeto era o registro de preços visando à contratação de empresa para “prestação de 
serviços de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionado para atender demandas da UFRN 
e entes partícipes”, pelo período de doze meses. A representante assinalou que fora indevidamente 
inabilitada do certame porque “descumpriu o disposto no item 9.12.2 do Edital, posto que apresentou os 
atestados de capacidade técnica e as certidões de acervo técnico devidamente registrados no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – Crea, mas vinculados ao Técnico de Refrigeração e Ar Condicionado (...), sócio da 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A3083%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
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empresa, e não ao profissional de nível superior, Engenheiro Mecânico (...), uma vez que apenas o primeiro havia 
demonstrado experiência e capacidade técnica para o quantitativo solicitado pelo Edital”. A representante 
insurgiu-se, em essência, contra a aferição de sua documentação ante os itens 9.12.1 e 9.12.2 do 
edital, segundo os quais as empresas licitantes deveriam comprovar sua qualificação técnica por 
meio de: “9.12.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA, em plena validade; 9.12.2. Atestado(s) de capacidade técnica fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado e devidamente registrados no CREA da região onde foram ou estão sendo prestados os 
serviços, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) e da Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), os quais comprovem: I. Que tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, serviços de 
natureza compatível com o objeto desta licitação e em quantitativo mínimo de 30% (trinta por cento) dos itens de 
maior relevância relacionados abaixo: (...)”. Em seu voto, com relação ao item 9.12.2 do edital, o relator 
destacou entendimento do Tribunal no sentido de ser irregular a exigência de que a atestação da 
capacidade técnico-operacional da empresa licitante seja registrada ou averbada junto ao Crea, 
pois o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a emissão de CAT em nome de pessoa 
jurídica, conforme os Acórdãos 7.260/2016-2ª Câmara e 1.849/2019-Plenário. Quanto à alegação 
de que a representante teria apresentado atestados de capacidade técnica e certidões de acervo 
técnico vinculadas ao técnico de refrigeração e ar condicionado, e não a profissional de nível 
superior, o relator ressaltou que o TCU já se manifestara no sentido de que tal exigência é cabível 
tão somente como forma de verificar a autenticidade e a veracidade das informações constantes 
nos atestados, nos termos do Acórdão 2.326/2019-Plenário. Acrescentou ainda que a finalidade 
dessa exigência “não seria atestar a qualificação técnica dos profissionais, mas proporcionar uma forma rápida 
e segura para se circularizarem informações e conferir a fidedignidade das informações existentes nos atestados 
apresentados pelas empresas, não havendo, em princípio, razão para exigir que ART e CAT se referissem, 
necessariamente, a profissional engenheiro registrado no Crea, podendo também, no caso concreto, se referir a técnico 
registrado no CFT”. E arrematou: “Com efeito, considerando-se as análises quanto a ambos os itens do edital, 
entendo ter sido indevida a inabilitação em tela, devendo-se expedir determinação para que a UFRN promova a 
anulação do ato de inabilitação em epígrafe”. Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário 
decidiu determinar à UFRN a anulação do ato que concluiu pela inabilitação da empresa 
representante no Pregão Eletrônico 2/2019, dadas as seguintes razões: I) “em relação ao item 9.12.1 
do edital: considerando que a empresa conseguiu demonstrar ter cumprido a exigência por meio de diligência; 
considerando que a inabilitação da licitante se revestiu de formalismo exagerado, uma vez que o procedimento de 
diligência estava previsto no edital; considerando que, na condução de uma licitação pública, não pode a 
Administração perder de vista seu objetivo principal, que é obter a proposta mais vantajosa; restou caracterizada 
afronta ao art. 3º, caput, da Lei 8.666/93, ao disposto no item 9.5 do edital, ao princípio do formalismo 
moderado e à jurisprudência do TCU”; II) “em relação ao item 9.12.2 do edital: em razão de que a exigência 
da apresentação de atestados de capacidade técnica registrados no Crea não tem previsão legal no art. 30, § 3º, da 
Lei 8.666/1993 e afronta o disposto no art. 55, da Resolução-Confea 1.025/2009 e a jurisprudência do 
TCU”. Acórdão 3094/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 404, 
disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 
 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A7260%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=ca435920-365a-11eb-8b8b-195b286cbf1d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1849%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=ca435920-365a-11eb-8b8b-195b286cbf1d
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2326%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=ca435920-365a-11eb-8b8b-195b286cbf1d
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A3094%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
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1.1.36 Despesas excessivas com combustíveis. Irregularidade. Caracterização de prejuízo ao 
erário. Conversão em TCE. Em Representação, proposta pelo Presidente do Poder Legislativo 
do município de Itarumã no exercício de 2017, foram narradas possíveis irregularidades apuradas 
em auditoria terceirizada realizada naquele órgão, cujo objeto foram as Contas de Gestão do 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A Secretaria de Controle Externo sugeriu a 
conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, constatando que a omissão do gestor em 
comprovar a regularidade das despesas relativas a consumo de combustíveis e lubrificantes 
prejudicou a aferição da compatibilidade entre os valores pagos e a frota existente no Poder 
Legislativo, reforçando a ineficiência do controle na execução do gasto denunciado, o qual 
deveria estar demonstrado por meio de relatórios de consumo, percurso, quilometragem rodada 
e requisições de abastecimento no decorrer do exercício de 2016. O Parquet corroborou com o 
entendimento da Unidade Especializada e acrescentou que a diferença no consumo de 
combustível em 2016 é exorbitante quando comparado ao imediato ano anterior e ao posterior; 
ademais, por ser ano de eleições municipais, clama por mais atenção, inclusive pela ineficiência 
do controle na execução do gasto denunciado, o qual deveria estar devidamente demonstrado. O 
Relator ressaltou que a prestação de contas aos órgãos de controle externo está insculpida no 
parágrafo único do art. 70 da CF/88 e que é dever constitucional do gestor que administra os 
recursos públicos prestar contas dos seus gastos e ações, podendo ser responsabilizado pelos 
recursos públicos que não tiveram sua efetiva realização comprovada. Citou jurisprudência do 
STJ, no sentido de que em processos de Tomada de Contas Especial o ônus de comprovar a 
regular aplicação dos recursos é do gestor responsável. Constatadas as irregularidades, o Relator 
manifestou-se pela conversão do feito em Tomada de Contas Especial, diante da omissão no 
dever de prestar contas relativas aos pagamentos de combustíveis e lubrificantes, situação que 
caracteriza dano ao erário. A proposta de voto foi referendada por unanimidade. Acórdão nº 
06680/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 
 

1.1.37 Projeto de Lei – Cessão real de uso de áreas públicas – Ano Eleitoral – Suspensão pela 
via Cautelar. Em Denúncia, com pedido de Cautelar, foram relatadas irregularidades na 
tramitação em Projeto de Lei, de autoria do Prefeito de Abadia de Goiás, cujo objeto é a 
autorização de cessão real de direito de uso de áreas públicas. O Relator apontou que no fato 
narrado pela denunciante há indícios de ilegalidade, na tramitação e votação do Projeto de Lei, 
inclusive com votação de um dos membros do Poder Legislativo de forma não prevista no 
Regimento Interno da Câmara. Indicou, ainda, que há vedação legal expressa quanto à cessão de 
direito real de uso gratuito de bens imóveis em ano eleitoral. Comprovou o “fumus boni iuris” 
ao constatar a plausabilidade do pedido/direito, acrescentando que o Pleno deste Tribunal de 
Contas já se manifestou no mesmo sentido conforme AC-CON nº 07/17. Entendeu configurado 
o “periculum in mora”, já que, se o Tribunal não atuar no sentido de suspender a tramitação do 
Projeto no Poder Legislativo uma atuação posterior poderá ser ineficaz, podendo, inclusive, 
ocasionar prejuízo ao erário. Constatadas as irregularidades, o Relator deferiu monocraticamente 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
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a Cautelar, determinando que seja suspenso, na fase em que se encontra, o procedimento 
legislativo que tramita na Câmara Municipal de Abadia de Goiás para aprovação do Projeto de 
Lei nº 838/20 em questão, até manifestação conclusiva do TCMGO. A Cautelar foi referendada 
por unanimidade . Acórdão nº 06772/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 
 

1.1.38 Denúncia – Possíveis irregularidades em Edital de Pregão Presencial – Transporte 
Escolar. Em Denúncia encaminhada à Ouvidoria do TCMGO foram noticiadas supostas 
irregularidades em Pregão Presencial, do Município de Campo Alegre de Goiás, cujo objeto é “a 
seleção de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de transporte escolar 
municipal”. Foram apontadas, dentre outras, as seguintes irregularidades, restritivas à participação 
no certame: a) exigência de visita ao local das linhas; b) prova de propriedade dos veículos a serem 
utilizados em cada rota, e c) laudo de vistoria dos veículos. A Denunciante alegou, ainda, que não 
houve publicidade adequada dos atos afetos à licitação e que houve irregularidades quanto a não 
adjudicação do objeto a ela, que teria ofertado o menor preço e não teria sido inabilitada. O 
Relator corroborou com o entendimento do Ministério Público de Contas, que divergiu 
parcialmente da manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos, quando de sua análise 
integral do procedimento, no tocante: 1) à publicação dos atos relacionados à anulação da 
licitação (motivada pela impugnação feita pela Denunciante) e à nova data para realização da 
licitação; 2) a Ata narrativa da sessão da licitação tem redação confusa, o que impossibilita a 
verificação de eventuais manifestações dos licitantes de interesse de recorrerem. Ademais, no 
Parecer do Assessor Jurídico houve manifestação contrária à legislação, o que foi seguido pela 
Pregoeira (inciso XVI do art. 4º da Lei nº 10.520/00). O MPC entendeu que a conduta da 
Pregoeira foi manifestamente ilegal, e que deveria, necessariamente, ser-lhe imposta penalidade 
pecuniária, medida que deveria igualmente adotada em relação ao Assessor Jurídico, e 3) ao fato 
de que os documentos apresentados pelos demais participantes da licitação possuíam muitos 
aspectos iguais (fonte, formatação, valores, etc.), inclusive os recursos por eles apresentados 
seriam cópias fiéis uns dos outros, distinguindo-se apenas quanto ao nome da empresa. O 
Relator, ao final, concluiu pela procedência parcial da denúncia, inclusive quanto à imputação de 
multa à Pregoeira e ao Assessor Jurídico, apontando como irregulares as condutas: a) omissão na 
adjudicação do objeto do certame à vencedora da licitação (Denunciante), permitindo a 
interposição de recursos, aos quais foi dado provimento e prazo para apresentação de 
documentos; e b) emitir Parecer Jurídico no sentido do provimento dos recursos interpostos 
pelas empresas que não apresentaram toda a documentação, em detrimento da empresa que não 
foi inabilitada, nem desclassificada, e que teria apresentado valor adequado (considerando o 
referencial utilizado), e que era o menor preço entre os demais propostos. O Voto foi aprovado 
por unanimidade. Acórdão nº 06906/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 
 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
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1.1.39 Concessão de Serviço Público. Dispensa de Licitação. Inconstitucionalidade. Prejulgado 
66. Trata-se de prejulgado constituído a partir do Acórdão TC 862/2020-Plenário, no processo 
TC 11865/2015, que tratou de inspeção na prefeitura municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 
Preliminarmente ao mérito, a área técnica suscitou incidente de inconstitucionalidade em face do 
art. 7°, "b"1 , da Lei Municipal nº 3.972/1994, que estabeleceu hipótese de dispensa de licitação 
para a concessão da exploração de vagas de estacionamento rotativo, em violação ao art. 175, 
caput, Constituição da República de 1988, que prescreve a obrigatoriedade de realização de 
licitação para concessão de serviços públicos. Foi observado que, com base no referido 
dispositivo, o art. 1° da Lei municipal nº 4.777/1999 de Cachoeiro de Itapemirim autorizou o 
Poder Executivo a dar a concessão da exploração de vagas de estacionamento rotativo ao 
Hospital Infantil Francisco de Assis, impondo-se, também, o reconhecimento da 
inconstitucionalidade desse dispositivo, por arrastamento, segundo a análise técnica. Em sede de 
análise técnica conclusiva apurou-se que os referidos dispositivos legais haviam sido objeto de 
ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo (Processo Judicial nº 0022989-16.2014.8.08.0000). Verificou-se que a referida ação foi 
julgada procedente, possuindo efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública estadual e municipal, por conseguinte, vinculando a decisão do TCEES, 
tornando desnecessárias maiores considerações por parte desta Corte sobre o mérito. Ante o 
exposto, o relatou votou por negar exequibilidade ao artigo 7º, inciso II, alínea “b”, da Lei 
Municipal 3.972/1994, bem como ao artigo 1º, da Lei 4.777/1999 e artigo 3º, da Lei Municipal 
6.032/2007. O Plenário acompanhou o voto do relator à unanimidade, formando-se o Prejulgado 
nº 066 após o trânsito em julgado da deliberação, publicado em 04/11/2020. Acórdão TC 
863/2020- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-108.pdf 
 

1.1.40 Licitação. Empresa Estatal. Fundo Especial. Trata-se de consulta apresentada pelo Diretor 
Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, formulando os seguintes 
questionamentos a esta Corte de Contas: “1) Qual legislação prevalece para fim de regulamentar 
eventuais licitações e contratos promovidos pela Empresa Pública, na condição de 
administradora de Fundo instituído pelo Poder Público, como no caso do Fundo de Apoio à 
Ciência e Tecnologia e outros que venham a ser criados? Aplica-se no caso a Lei 8.666/93, que 
rege o Ente Público instituidor do Fundo, ou a Lei 13.303/2016, que disciplina todas as regras 
de licitação, hipóteses de dispensa e inexigibilidade, contratos, convênios que se acham 
estritamente vinculadas as Estatais? 2) A Orientação Normativa n. 62, de 29/05/2020, da 
Advocacia Geral da União pode ser utilizada como parâmetro para justificar a aplicação da Lei 
13.303/16 pela Consulente nas licitações, contratos e convênios com recursos de Fundo especial, 
como o citado Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia? A Orientação n 62 dispõe que: ‘Há 
respaldo jurídico para que empresa pública e sociedade de economia mista adote o rito licitatório 
de que cuida a Lei nº 13.303, de 2016, nas hipóteses em que atue como unidade executora nos 
termos de compromisso de que cuida a Lei nº 11.578, de 2007, e nos convênios e contratos de 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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repasse pactuados para fins de repasse de transferências voluntárias’. 3) Na hipótese de se concluir 
pela aplicação da Lei 8.666/93, a Comissão de Licitação deverá ser constituída no âmbito da 
Administração Direta, instituidora do fundo, e essa comissão que deterá competência para atuar 
no procedimento licitatório uma vez que a partir da vigência da Lei 13.303/16 é vedada à empresa 
estatal utilizar a referida Lei 8.666/93? 4) Na hipótese da entidade estatal consulente, exercendo 
sua atribuição de administrador do Fundo Especial, celebrar termos de convênio, de patrocínio 
e instrumentos congêneres, pelos quais haverá repasse de recursos do Fundo ao beneficiário, não 
decorrentes de licitação e sim de editais de chamamento para concessão de bolsas de pesquisas 
ou de estudos, por exemplo, referido instrumento observará as regras da Lei 13.303/16 e o 
Regulamento Interno da estatal? 5) Lei Municipal que venha a criar Fundo Especial poderá dispor 
sobre subordinação, atribuições, orçamento, origem dos recursos financeiros, contabilidade, 
delegação de competência para outorgar o poder de ordenar despesa e respectivas prestações de 
contas, incluindo normas peculiares de controle e prestação de contas, desde que não elida a 
competência do Tribunal de Contas do Estado”? O Plenário conheceu da consulta e, no mérito, 
a respondeu, à unanimidade, nos seguintes termos: A empresa pública ou a sociedade de 
economia mista que administre fundo especial utilizará a Lei 13.303/2016 nas licitações e nas 
contratações relativas ao fundo, e essa lei e seu regulamento interno para firmar termos de 
convênios, de patrocínio ou afins com recursos do fundo. A lei que institui fundo especial: a) 
deve dispor sobre subordinação, atribuições e origem dos recursos financeiros; b) pode dispor 
sobre delegação de Informativo de Jurisprudência nº 108 | TCE-ES 12 competência para 
outorgar o poder de ordenar despesa e respectivas prestações de contas, incluindo normas 
peculiares de controle e prestação de contas, na forma do art. 74, da Lei. 4.320/64, e c) pode 
dispor sobre as receitas e as despesas do fundo, bem como sobre como será sua contabilização, 
segundo as regras gerais orçamentárias e contábeis.” Parecer em Consulta TC 18/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf 
 

1.1.41 Licitação. Estudo Técnico Preliminar. Obrigatoriedade.  Trata-se de consulta formulada 
pelo prefeito municipal de Nova Venécia, solicitando resposta para diversos questionamentos 
relacionadas à elaboração de estudo técnico preliminar em licitações, quais sejam: “a) É 
obrigatória a realização de estudo técnico preliminar em todas as modalidades licitatórias, seja 
dispensa, adesão a ata de registro de preços, inexigibilidade, pregão, concorrência, tomada de 
preços, convite, leitão e outros, independentemente de ser para a aquisição de bens / contração 
de serviços? b) É obrigatória a realização de estudo técnico preliminar em todas as modalidades 
licitatórias, seja dispensa, adesão a ata de registro de preços, inexigibilidade, pregão, concorrência, 
tomada de preços, convite, leitão e outros, independentemente do objeto a ser contratado ser de 
natureza simples e/ou complexa? c) É obrigatória a realização de estudo técnico preliminar em 
todas as modalidades licitatórias, seja dispensa, adesão a ata de registro de preços, inexigibilidade, 
pregão, concorrência, tomada de preços, convite, leitão e outros, independentemente do objeto 
a ser contratado já ter sido objeto de licitações pretéritas? d) É obrigatória a realização de estudo 
técnico preliminar seja no pregão presencial ou pregão eletrônico? e) Em caso de obrigatoriedade 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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de realização de estudo técnico preliminar, quais informações / elementos são tidos como 
indispensáveis na realização do mesmo e quais são tidos como facultativos? f) Caso a licitação 
seja oriunda de recurso federal, é obrigatória a realização de estudo técnico preliminar? g) Caso a 
licitação seja oriunda de recurso estadual, é obrigatória a realização de estudo técnico preliminar? 
h) Caso a licitação seja oriunda de recurso municipal, é obrigatória a realização de estudo técnico 
preliminar? i) Caso seja obrigatória a realização de estudo técnico preliminar, em qual(is) 
hipótese(s) o mesmo deve ser dispensado? j) Caso não seja obrigatória a realização de estudo 
técnico preliminar, em qual(is) hipótese(s) o mesmo deve ser tido como recomendável? k) Caso 
não seja obrigatória a realização de estudo técnico preliminar, é necessário algum ato normativo 
por parte do Gestor Público Municipal dispensando o mesmo? l) Caso seja obrigatória a 
realização de estudo técnico preliminar, é possível a confecção de algum ato normativo por parte 
do Gestor Público Municipal dispensando o mesmo”? O Plenário desta Corte conheceu da 
consulta formulada e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, nos seguintes termos: (...) a fim de 
responder aos questionamentos do Consulente constantes das letras a, b, c e d, e tomando por 
base os normativos federais sobre o tema, no intuito de aclarar os contornos do ETP nas 
contratações promovidas pelos entes federados cuja legislação não se debruce sobre a matéria, 
concluímos: Deve ser considerada obrigatória a realização de ETP em todas as contratações, seja 
pela via direta ou por meio de licitação ou adesão a Ata de Registro de Preços, independentemente 
de ser para a aquisição de bens ou contratação de serviços, ou de ser o objeto de natureza simples 
ou complexa, a exceção das dispensas fundadas nos incisos I, II, III, IV e XI do artigo 24, da Lei 
8.666/93, nas quais seria facultada a sua elaboração, e dos casos de prorrogações contratuais 
relativas a objetos de prestação de natureza continuada, nos quais seria dispensado o ETP. Sobre 
o conteúdo mínimo indispensável para a elaboração do ETP, abordado na letra e, novamente 
recorremos à IN 40/2020 que disciplina, no seu artigo 7º, as informações que deverão ser 
produzidas e registradas no Sistema ETP Digital, (...) Todavia, apenas são considerados 
obrigatórios, nos termos do §2º, “os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII 
do caput deste artigo”, devendo ser apresentadas as justificativas para a não realização dos demais 
no próprio documento que materializa o ETP. (...) No que concerne às dúvidas propostas nas 
letras f, g e h, sobre a obrigatoriedade de elaboração do ETP sendo o recurso federal, estadual 
ou municipal, reiteramos o entendimento firmado na resposta às letras a, b, c e d, no sentido da 
indispensabilidade desse instrumento de planejamento em qualquer contratação, 
independentemente da origem dos recursos, a exceção das hipóteses previstas no artigo 8º, da 
IN 40/2020. (...) Quanto ao questionamento suscitado na letra i, consideramos que a resposta 
dada nesta Consulta para as letras a, b, c e d, se mostra suficiente para esclarecer aquele item. 
Sobre as hipóteses em que seria recomendável a elaboração do ETP, mesmo não havendo a 
obrigatoriedade da sua confecção, como nas exceções elencadas no artigo 8º, da IN 40/2020, 
entendemos que somente diante do caso concreto seria possível fazer tal avaliação, levando-se 
em conta o objetivo dessa fase do planejamento que é o de buscar a solução mais adequada às 
necessidades do ente, analisando, entre outras coisas, a viabilidade técnica e econômica, a 
razoabilidade e o impacto ambiental da contratação, tendo em vista o interesse público envolvido. 
Com isso, respondemos à dúvida lançada na letra j. No que respeita à questão trazida na letra k, 
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em alinhamento com as conclusões consignadas nos itens anteriores, entendemos ser obrigatória 
a elaboração do ETP em qualquer contratação realizada pelo ente público. As exceções a essa 
exigência seriam, por ora, as estabelecidas na IN 40/2020. Por fim, em resposta à letra l, não 
vislumbramos a possibilidade de que seja dispensada a obrigatoriedade de confecção do ETP por 
meio de ato normativo de Gestor Público Municipal, dado que tal obrigatoriedade advém da Lei 
8.666/93, que exige esse documento para instruir a posterior elaboração do Projeto Básico. 
Parecer em Consulta TC 19/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível 
em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-108.pdf 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1 Pessoal.  Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de 
horário. A verificação da compatibilidade de horário da jornada de trabalho exigida no cargo 
público com a de emprego mantido no setor privado não se insere no escopo da apreciação da 
legalidade dos atos de admissão efetuada pelo TCU. No entanto, essa investigação deve ser 
realizada de forma autônoma, pelo órgão de origem, pois eventual incompatibilidade de horários 
poderá resultar no descumprimento dos deveres de pontualidade ou de assiduidade pelo servidor 
(art. 116, inciso X, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 12457/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 336, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.2.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Pagamento indevido. Ato ilegal. 
Suspensão de pagamento. Princípio da independência das instâncias. A existência de 
decisão judicial transitada em julgado assegurando a manutenção de pagamento considerado 
ilegal pelo TCU impede a expedição de determinação em sentido contrário. Subsiste, entretanto, 
a prerrogativa do Tribunal de apreciação do respectivo ato sujeito a registro, conforme seu juízo, 
no exercício de sua jurisdição administrativa, de forma independente das demais instâncias. 
Acórdão nº 12463/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 336, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.2.3 Pessoal. Pensão Civil. Paridade. Legislação. Marco temporal. Ressalvadas as exceções 
previstas na EC 47/2005 e na EC 70/2012, as pensões civis decorrentes de aposentadorias 
ocorridas anteriormente à EC 41/2003, ou as concedidas com fundamento no art. 3º da EC 
41/2003, somente gozarão de paridade com os vencimentos dos servidores em atividade se o 
óbito do servidor tiver ocorrido até 31/12/2003. Para óbitos posteriores a 31/12/2003, os 
benefícios serão reajustados nos mesmos índice e data aplicáveis aos benefícios do RGPS. 
Acórdão nº 12586/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 336, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência | Portal TCU 
 
 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.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/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc70.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.4 Consulta. Cargo Eletivo. Vereador. Décimo Terceiro Salário. Adicional de Férias. 
Legalidade do Pagamento. Regulamentação Prévia. Dotação Orçamentária. 
Possibilidade. Consulta acerca da possibilidade de pagamento de décimo terceiro salário e 
adicional de férias aos vereadores da Câmara Municipal do município de Maracanaú-CE. O Pleno 
Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, respondeu pela legitimidade do pagamento 
de décimo terceiro salário e adicional de férias aos membros do Poder Legislativo Municipal, e 
possibilidade de edição de norma regulamentadora, considerando os indicadores orçamentário 
financeiro locais. Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 4/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.2.5 Indiciamento por autoridade policial e afastamento automático de servidor público. É 
inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor público indiciado em 
inquérito policial instaurado para apuração de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos 
e valores. O afastamento do servidor, em caso de necessidade para a investigação ou instrução 
processual, somente se justifica quando demonstrado nos autos o risco da continuidade do 
desempenho de suas funções e a medida ser eficaz e proporcional à tutela da investigação e da 
própria Administração Pública, circunstâncias a serem apreciadas pelo Poder Judiciário. 
Reputa-se violado o princípio da proporcionalidade quando não se observar a necessidade 
concreta da norma para tutelar o bem jurídico a que se destina, já que o afastamento do servidor 
pode ocorrer a partir de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, na forma 
de medida cautelar diversa da prisão, conforme os arts. 282, § 2º, e 319, VI, ambos do Código de 
Processo Penal (CPP) (1). Ademais, a presunção de inocência exige que a imposição de medidas 
coercitivas ou constritivas aos direitos dos acusados, no decorrer de inquérito ou processo penal, 
seja amparada em requisitos concretos que sustentam a fundamentação da decisão judicial 
impositiva, não se admitindo efeitos cautelares automáticos ou desprovidos de fundamentação 
idônea. Por fim, sendo o indiciamento ato dispensável para o ajuizamento de ação penal, a norma 
que determina o afastamento automático de servidores públicos, por força da opinio delicti da 
autoridade policial, quebra a isonomia entre acusados indiciados e não indiciados, ainda que 
denunciados nas mesmas circunstâncias. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 
contra o art. 17-D da Lei 9.613/1998, com redação conferida pela Lei 12.683/2012 (2), que prevê 
o afastamento automático de servidor público em decorrência do indiciamento policial em 
inquérito instaurado para apurar crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
Com base no entendimento exposto, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado. Vencidos os ministros Edson Fachin (relator) e Cármen Lúcia e, em parte, o ministro 
Marco Aurélio. ADI 4911/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Indiciamento%20p
or%20autoridade%20policial%20e%20afastamento%20autom%C3%A1tico%20de%20servidor
%20p%C3%BAblico 
 
 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4911&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Indiciamento%20por%20autoridade%20policial%20e%20afastamento%20autom%C3%A1tico%20de%20servidor%20p%C3%BAblico
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Indiciamento%20por%20autoridade%20policial%20e%20afastamento%20autom%C3%A1tico%20de%20servidor%20p%C3%BAblico
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Indiciamento%20por%20autoridade%20policial%20e%20afastamento%20autom%C3%A1tico%20de%20servidor%20p%C3%BAblico
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1.2.6 Escusa de consciência por motivo de crença religiosa e fixação de honorários alternativos 
para realização de certame público ou para o exercício de deveres funcionais inerentes 
ao cargo público. Nos termos do artigo 5º, VIII (1), da Constituição Federal é possível a 
realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, 
por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que 
presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que 
não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira 
fundamentada (Tema 386).Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à 
Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos 
para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de 
servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que 
presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas 
funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de 
maneira fundamentada (Tema 1.021). RE 611874/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1000, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Escusa%20de%20c
onsci%C3%AAncia%20por%20motivo%20de%20cren%C3%A7a%20religiosa%20e%20fixa%
C3%A7%C3%A3o%20de%20hor%C3%A1rios%20alternativos%20para%20realiza%C3%A7
%C3%A3o%20de%20certame%20p%C3%BAblico%20ou%20para%20o%20exerc%C3%ADc
io%20de%20deveres%20funcionais%20inerentes%20ao%20cargo%20p%C3%BAblico 
 

1.2.7 Servidor Público Estadual: remuneração de procurador legislativo e vinculação ao 
subsídio dos ministros do STF.  É inconstitucional lei que equipara, vincula ou referencia 
espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, especialmente quando pretendida 
a vinculação ou a equiparação entre servidores de Poderes e níveis federativos diferentes. A 
norma impugnada, especialmente em seu § 1º, permite interpretação no sentido de que o subsídio 
da carreira de procurador legislativo da assembleia legislativa estadual estaria atrelado, por um 
mecanismo de vinculação automática, aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Há evidente inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 37, X e XIII, da CF (1). A vedação 
cabal à vinculação e à equiparação de vencimentos, consagrada constitucionalmente, alcança 
quaisquer espécies remuneratórias. Salienta-se que, em recente julgado (2), o STF rechaçou a 
hipótese de reajuste automático pela vinculação de remuneração entre carreiras distintas. Além 
disso, a vinculação de vencimentos de agentes públicos das esferas federal e estadual caracteriza 
afronta a autonomia federativa do estado-membro, que detém a iniciativa de lei para dispor sobre 
a concessão de eventual reajuste dos subsídios dos aludidos procuradores. Trata-se de ação direta 
de inconstitucionalidade em face do art. 1º, §§ 1º a 4º, da Lei 10.276/2015 do estado de Mato 
Grosso (3), que dispõe sobre a remuneração dos procuradores legislativos da Assembleia 
Legislativa daquela unidade da Federação. O Plenário não conheceu do pedido formulado quanto 
ao § 3º do art. 1º da Lei 10.276/2015 do estado de Mato Grosso, porque constatado o 
exaurimento de sua eficácia ao tempo do ajuizamento da ação. Na parte conhecida, julgou 
parcialmente procedente a pretensão deduzida para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º, 2º 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=611874&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Escusa%20de%20consci%C3%AAncia%20por%20motivo%20de%20cren%C3%A7a%20religiosa%20e%20fixa%C3%A7%C3%A3o%20de%20hor%C3%A1rios%20alternativos%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20certame%20p%C3%BAblico%20ou%20para%20o%20exerc%C3%ADcio%20de%20deveres%20funciona
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Escusa%20de%20consci%C3%AAncia%20por%20motivo%20de%20cren%C3%A7a%20religiosa%20e%20fixa%C3%A7%C3%A3o%20de%20hor%C3%A1rios%20alternativos%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20certame%20p%C3%BAblico%20ou%20para%20o%20exerc%C3%ADcio%20de%20deveres%20funciona
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Escusa%20de%20consci%C3%AAncia%20por%20motivo%20de%20cren%C3%A7a%20religiosa%20e%20fixa%C3%A7%C3%A3o%20de%20hor%C3%A1rios%20alternativos%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20certame%20p%C3%BAblico%20ou%20para%20o%20exerc%C3%ADcio%20de%20deveres%20funciona
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Escusa%20de%20consci%C3%AAncia%20por%20motivo%20de%20cren%C3%A7a%20religiosa%20e%20fixa%C3%A7%C3%A3o%20de%20hor%C3%A1rios%20alternativos%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20certame%20p%C3%BAblico%20ou%20para%20o%20exerc%C3%ADcio%20de%20deveres%20funciona
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Escusa%20de%20consci%C3%AAncia%20por%20motivo%20de%20cren%C3%A7a%20religiosa%20e%20fixa%C3%A7%C3%A3o%20de%20hor%C3%A1rios%20alternativos%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20certame%20p%C3%BAblico%20ou%20para%20o%20exerc%C3%ADcio%20de%20deveres%20funciona
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e 4º do art. 1º da referida lei, mantido o caput do artigo, uma vez que apenas prevê a remuneração 
por subsídio. ADI nº 6436/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidor%20p%C3
%BAblico%20estadual:%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20de%20procurador%20legislativ
o%20e%20vincula%C3%A7%C3%A3o%20ao%20subs%C3%ADdio%20dos%20ministros%2
0do%20STF 
 

1.2.8 Possibilidade de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor em 
atividade. Repercussão geral da matéria reconhecida, reafirmando-se jurisprudência desta Corte 
no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de 
natureza remuneratória, em indenização pecuniária tão somente para aqueles que não mais 
possam usufruir desses direitos, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração 
Pública, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa. Foram 
opostos embargos de declaração, sob alegação da ocorrência de erro material, porquanto o 
Supremo Tribunal Federal não teria se manifestado quanto aos servidores da ativa. ARE 721001 
RG-ED/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de
%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3
o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20
RG-ED/RJ 
 

1.2.9 Contribuição sindical de servidores públicos.  Competência da Justiça Comum ou da Justiça 
do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse 
de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não 
abrangida pela ADI 3.395. RE 1089282 RG/AM, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, 
disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de
%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3
o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20
RG-ED/RJ 

 

1.2.10 Admissão de Pessoal. Contrato por Tempo Determinado. Unidade de Tempo. 
Prefixação. Renovação de Contrato. Impossibilidade. Caso seja permanente a necessidade a 
ser atendida pela Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, cabe ao Poder Público efetuar 
a admissão de pessoal por meio da regra geral do concurso público, não sendo possível 
reconhecer a existência da temporariedade em contratações sucessivamente renovadas. Processo 
nº 200.486-7/15, Informativo de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: Boletins de 
Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidor%20p%C3%BAblico%20estadual:%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20de%20procurador%20legislativo%20e%20vincula%C3%A7%C3%A3o%20ao%20subs%C3%ADdio%20dos%20ministros%20do%20STF
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidor%20p%C3%BAblico%20estadual:%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20de%20procurador%20legislativo%20e%20vincula%C3%A7%C3%A3o%20ao%20subs%C3%ADdio%20dos%20ministros%20do%20STF
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidor%20p%C3%BAblico%20estadual:%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20de%20procurador%20legislativo%20e%20vincula%C3%A7%C3%A3o%20ao%20subs%C3%ADdio%20dos%20ministros%20do%20STF
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidor%20p%C3%BAblico%20estadual:%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20de%20procurador%20legislativo%20e%20vincula%C3%A7%C3%A3o%20ao%20subs%C3%ADdio%20dos%20ministros%20do%20STF
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Possibilidade%20de%20convers%C3%A3o%20em%20pec%C3%BAnia%20de%20f%C3%A9rias%20n%C3%A3o%20usufru%C3%ADdas%20por%20servidor%20em%20atividade%20ARE%20721001%20RG-ED/RJ
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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1.2.11 Pessoal. Admissão. Nepostismo. Contratação Temporária. Havendo processo seletivo 
simplificado anterior à contratação temporária, a discricionariedade da autoridade nomeante é 
afastada, não se podendo falar em nepotismo, ainda que o selecionado/ contratado possua 
relação de parentesco com o nomeante. Nesse caso, a idoneidade do processo seletivo assegura 
o direito do candidato selecionado de tomar posse em seu cargo por mérito. O principal fator 
para caracterização do nepotismo e respectiva aplicação da Súmula Vinculante 13 do STF é a 
presunção de que a autoridade nomeante usou do seu poder de decisão para favorecer 
determinada pessoa, em detrimento de outra mais qualificada. Processo nº 12.125-8/2017,  
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf 
(tce.mt.gov.br) 
 

1.2.12 Pessoal. Cargos Comissionados. Correlação com número de servidores efetivos. 
Princípios Constitucionais. O número de cargos comissionados criados pelo ente público deve 
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e observar correlação com o 
número de servidores ocupantes de cargos efetivos. 2. A proporção adequada entre o número de 
cargos comissionados em face do número de cargos efetivos deve ter como norte os princípios 
constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da exigibilidade de concurso público. 
Processo nº 32.693-3/2017, ,  Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: 
BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 
 

1.2.13 Pessoal. Despesa total com Pessoal. Adicional de Sobreaviso. O adicional de sobreaviso 
tem caráter remuneratório e não indenizatório, razão pela qual deve ser computado no montante 
de despesa total com pessoal. Processo nº 7.521-3/2017, ,  Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 
 

1.2.14 Pessoal. Despesa total com Pessoal. OSCIP. Desempenho de atividades finalísticas. Os 
gastos com pessoal de OSCIP parceira, que tenham por objetivo o desempenho de atividades 
finalísticas da Administração Pública, devem ser incluídos no cômputo de despesa total com 
pessoal. 2. As despesas com pessoal para atuação na atividade-fim do ente público devem ser 
incluídas no cômputo da despesa total com pessoal, independentemente da forma de contratação. 
Processo nº 7.521-3/2017, ,  Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: 
BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.2.15 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Parte 
processual. Autor. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil 
sobre atos sujeitos a registro somente alcançam os referentes a servidores que já se encontravam 
filiados à entidade até a data de propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à 
inicial do processo de conhecimento (RE 61.2043 - Tema 499 da Repercussão Geral). Acórdão 
nº 12.478/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 337/20, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.16 Pessoal. Ato sujeito à registro. Ato complexo. Admissão de pessoal. Decadência. STF. 
Repercussão geral.  O TCU não está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, a contar da 
chegada do processo ao Tribunal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, para a apreciação da 
legalidade dos atos de admissão de pessoal, pois a decisão proferida pelo STF no julgamento do 
RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral) se aplica somente a atos de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão. Acórdão nº 13423/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 
338, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

1.2.17 Admissão. Teste seletivo. Edital nº 21/2017. Ausência de registro das contratações 
referentes à 4ª fase no sistema SIAP. Omissão do gestor em cumprir prazos e normas 
exarados por este Tribunal de Contas. Determinação. Multa. A Instrução Normativa n° 
142/206 que dispõe sobre envio de atos de admissão de pessoal e demais informações e 
documentos relativos a atos de pessoal em geral, e o Módulo Admissões - SIAP, estão vigentes 
há quase 4 anos e, neste sentido, não há razões para a falta de alimentação do sistema. Este 
Tribunal assegurou diversas oportunidades para que o senhor representante legal da Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte, regularizasse a impropriedade apontada pela unidade 
técnica, a fim de alimentar o SIAP com as informações referentes às contratações realizadas no 
processo de seleção de Edital n° 21/2017, referente à 4ª fase do concurso desde maio de 2019 
(peças 59, 71, 79 e 120). Entretanto, inobstante ter assegurado o exercício do direito ao 
contraditório e à ampla defesa, as informações atinentes às contratações realizadas não foram 
enviadas, o que denota a total omissão do gestor que possui o dever legal de cumprir com as 
normas exaradas por este Tribunal. Processo nº 376696/17, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 90/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 90 / 2020 - Portal 
TCE-PR 

 

1.2.18 Ascenção funcional e provimento derivado de cargos públicos (Tema 493 RG). Não possui 
repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na 
Lei 6.110/1994 do Estado do Maranhão. Diante da revogação integral da Lei 6.110/1994 do 
Estado do Maranhão, que gerou a prejudicialidade da ADI 3.567, além da realização de acordo 
judicial entre o recorrente e os servidores atingidos pelo diploma normativo impugnado, possível 
a revisão do reconhecimento da repercussão geral do tema, nos termos do art. 323-B do 
Regimento Interno do STF, com redação conferida pela Emenda Regimental 54/2020. 
Com esse entendimento, o Plenário, em sessão virtual, ao negar seguimento ao recurso 
extraordinário, assentou a inexistência de repercussão geral da questão objeto do Tema 493. 
RE 523086/MA, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1001/20, disponível em: Informativo 
STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 
 

1.2.19 Inconstitucionalidade de sanções administrativas perpétuas. É inconstitucional, por 
denotar sanção de caráter perpétuo, o parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112/1990 (1), o 
qual dispõe que não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que tiver sido demitido 
ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, I (crimes contra a administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=523086&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1001.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1001.htm
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pública), IV (atos de improbidade), VIII (aplicação irregular de recursos públicos), X (lesão aos 
cofres públicos) e XI (corrupção) (2), da referida lei. O conteúdo da norma impugnada viola o 
art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal (CF) (3) ao impor pena de caráter perpétuo. É 
importante ressaltar que, embora a norma constitucional encontre-se estabelecida enquanto 
garantia à aplicação de sanções penais, viável sua extensão às sanções administrativas, em razão 
do vínculo existente entre essas duas esferas do poder sancionatório estatal. 
Critério razoável para a delimitação constitucional da atividade punitiva é a impossibilidade da 
imposição de sanções administrativas mais graves que as penas aplicadas pela prática de crimes, 
já que os conceitos de subsidiariedade e da intervenção penal mínima corroboram a afirmação de 
que o ilícito administrativo seria um minus em relação às infrações penais. É nesse sentido que 
se conclui que a norma constante do art. 5º, XLVII, b, da CF também se aplica às sanções 
administrativas. Essa conclusão se aplica até mesmo para os ilícitos administrativos que também 
se enquadram como infrações penais, como ocorre com o art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 
8.112/1990, já que a jurisprudência da Corte (4) tem entendido pela possibilidade de aplicação 
das mesmas regras penais a esses ilícitos administrativos no que se refere, por exemplo, ao prazo 
de prescrição. Em sentido semelhante, a Corte possui jurisprudência no sentido da 
impossibilidade de aplicação da penalidade administrativa de inabilitação permanente para o 
exercício de cargos de administração ou gerência de instituição financeira (5). Com base no 
entendimento acima exposto, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em 
ação direta (ADI) para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 137 da Lei 
8.112/1990 e determinou a comunicação do teor da decisão ao Congresso Nacional, para que 
delibere, se assim entender pertinente, sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público 
nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990. 
(1) Lei 8.112/1990: “Art. 137.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por 
infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em 
cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Parágrafo único.  Não poderá retornar ao 
serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por 
infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.” ADI nº 2975, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 1001/20, disponível em: Informativo STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 
 

1.2.20 Pensão civil. Menor sob guarda ou tutela. Exclusão. Legislação. Marco temporal. É ilegal 
a concessão de pensão civil a menor sob guarda cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente 
à entrada em vigor da alteração promovida, no art. 217 da Lei 8.112/1990, pela MP 664/2014 
(convertida na Lei 13.135/2015), que excluiu essa categoria do rol de beneficiários da pensão 
civil. Acórdão nº 2970/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 85, disponível em: Boletim de 
Pessoal | Portal TCU 

 
1.2.21 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação civil. Parte processual. 

Autor. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos 
sujeitos a registro somente alcançam os referentes a servidores que já se encontravam filiados à 
entidade até a data de propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1001.htm#Empresa%20estatal%20e%20participa%C3%A7%C3%A3o%20nos%20lucros%20ou%20resultados
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/mpv/mpv664.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13135.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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processo de conhecimento (RE 61.2043 - Tema 499 da Repercussão Geral). Acórdão nº 1278/20, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 85, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.22 Tomada de Conta Especial. Acumulação de cargos na esfera municipal e estadual. 
Professor e Diretor escolar. Em Denúncia, convertida em Tomada de Contas Especial, foi 
apontada acumulação de cargo de diretora escolar no município de Jaupaci e de professor no 
Estado de Goiás, supostamente ilícita; também foram identificados os pagamentos de parcelas 
remuneratórias que seriam indevidas. A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) concluiu pela 
procedência parcial da denúncia e pelo julgamento pela Irregularidade das Contas Tomadas do 
Prefeito, com imputação de débito. O Ministério Público de Contas (MPC), apesar de concordar 
com a Especializada quanto à existência de dano ao erário, se posicionou pela Regularidade com 
ressalva das Contas, e pela improcedência da Denúncia, em seus termos originais. A Relatoria 
acolheu o posicionamento do Parquet entendendo que ocorreu dano ao erário pelo pagamento 
de vencimento referente ao cargo de professor estadual e pelo pagamento das contribuições 
previdenciárias ao GOIASPREV, mas que a conduta do gestor se deveu, sobretudo, a 
desconhecimento técnico e a erro de interpretação da legislação, sendo orientada pelo interesse 
legítimo de se evitar acumulação irregular de cargos. Pugnou por não julgar as Contas do Prefeito, 
com base na alínea “g” do inciso I do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/1990 (apreciação 
das Contas de Prefeitos, exercida pelas Câmaras Municipais), mas decidiu por emitir Parecer 
Prévio pela Aprovação das Contas Tomadas, com ressalva, e julgar improcedente a Denúncia, 
fundamentando-se no entendimento de que não teria havido acumulação de cargos públicos no 
período analisado, em conformidade com a tese defendida pelo MPC. O entendimento é de que, 
a princípio, não haveria óbice à acumulação de cargo de professor com outro de professor, no 
exercício da função de diretor escolar, que, segundo a lei local, é função de confiança exclusiva 
de tal classe de servidores, configurando-se como desdobramento gerencial das atribuições do 
cargo efetivo, que não perdem a qualidade de função de magistério, e que para a licitude dessa 
acumulação, o que importa saber é se há ou não compatibilidade de horários e ausência de 
prejuízos ao serviço, com base no art. 37, XVI, “a”, da CF/88. O Voto foi aprovado por 
unanimidade. Acórdão nº 00524/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 
 

1.2.23 Consulta. Consórcio Público. Função Pública. Criação. Necessidade de alteração no 
contrato. Lei Complementar nº 173/2020. Pandemia. COVID-19. Efeitos. O TCE/SC 
respondeu Consulta formulada pelo Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Ambiental – CISAM-SUL, e criou o Prejulgado 2249. Trata-se de Consulta relativas à criação 
de funções gratificadas em consórcios públicos intermunicipais acerca dos seguintes 
questionamentos: “Os consórcios públicos intermunicipais de direito público que tenham 
decidido criar funções gratificadas em suas estruturas administrativas, por meio de decisão em 
instância administrativa inferior à assembleia geral, em data anterior à vigência da Lei 
Complementar (federal) n.º 173/2020, mas que tenham aprovado a criação das referidas funções 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2249
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em assembleia geral, ocorrida em data posterior ao início da vigência da citada lei, estão sujeitos 
às restrições legais advindas da referida norma?”. Conforme apontado pelo Relator, “a criação de 
função necessita constar em protocolo de intenções inicial do consórcio público (que dá origem 
ao contrato de consórcio público) ou constar em alteração de contrato de consórcio público 
(decorrente de protocolo de intenções de alteração de contrato de consórcio público)” e 
mencionou a decisão exarada nos autos @CON-09/00724218. Salientou que “o rito para 
alteração do contrato de consórcio público está previsto no caput do art. 12 da Lei (federal) n. 
11.107/2005 [...]. Além disso, Lei (federal) n. 11.107/2005 e o seu Decreto regulamentador 
(6017/2017) estabelecem que a criação de gratificações depende de previsão do contrato de 
consórcio público e que o Estatuto deve atender a todas as cláusulas do contrato constitutivo”. 
E destacou o entendimento da área técnica, segundo o qual “conclui-se que a decisão de criar 
funções gratificadas nas estruturas administrativas dos consórcios, por meio de decisão em 
instância administrativa inferior à assembleia geral, ainda que sejam posteriormente aprovadas 
em assembleia geral, não é suficiente para revesti-las de legalidade. É necessário que, mediante 
lei, o protocolo de intenções para alteração do contrato de consórcio público (aprovado em 
assembleia geral) seja ratificado por todos os entes consorciados. Só depois que o último ente 
consorciado fizer a referida ratificação é que as funções gratificadas são consideradas 
criadas”.Segundo o Relator, como o inciso II do art. 8º da Lei Complementar (federal) n.º 
173/2020 entrou em vigor em 28/05/2020, e “considerando que o decreto que declarou estado 
de calamidade pública em todo território do Estado de Santa Catarina é datado de 17/04/2020, 
conclui-se que é vedada, no período de 28/05/2020 até 31/12/2021, a criação de função que 
implique aumento de despesa nos consórcios públicos estabelecidos no território catarinense, 
excetuadas aquelas relacionadas a medidas de combate à calamidade pública, referida no caput 
do citado artigo, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração” e recomendou a 
observância do entendimento contido no Prejulgado 2058 acerca do tema. @CON-
20/00553480, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: Informativo de 
Jurisprudência do TCE/SC 

 
1.2.24 Consulta. Servidores. Deslocamento de motoristas. Jornada de trabalho. Hora 

extraordinária. Repouso semanal remunerado. Diária. O TCE/SC adequou o entendimento 
previsto no Prejulgado 1742 para especificar como deve ser computada a jornada de trabalho 
dos servidores motoristas em deslocamento para outros municípios, bem como para aferição do 
direito à hora extraordinária. Esta última deve conter o período efetivamente trabalhado, assim 
entendido tão somente o período de deslocamento do veículo, vedado o cômputo do tempo à 
disposição e do período de descanso. Havendo a necessidade de deslocamento de servidores 
motoristas em sábados, domingos ou feriados, o dia laborado deve, preferencialmente, ser 
substituído pelo repouso semanal remunerado ou compensado, sem pagamento de hora 
extraordinária. Atendidas as condições do referido Prejulgado, poderá ser paga hora 
extraordinária. Em todo caso, será devida a diária de viagem. Trata-se de Consulta formulada 
pelo Prefeito Municipal de São Miguel do Oeste sobre a possibilidade de realização de jornada 
extraordinária, e a forma de realizar o cômputo, no curso de viagem realizada a trabalho, por 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0900724218
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2058
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000553480
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000553480
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1742
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motorista da Secretaria da Saúde, na qual muitas vezes é necessária a permanência por alguns dias 
no local de tratamento dos pacientes, considerando também o que dispõe o Estatuto dos 
Servidores Municipais. Sobre a remuneração do serviço extraordinário, o Relator observou que 
“o Município de São Miguel do Oeste aplica aos seus servidores o regime estatutário, conforme 
art. 4º da Lei Orgânica Municipal, situação que, como já decidiu este Tribunal de Contas, exclui 
a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, complementou com a citação 
do Prejulgado 1299 relativo à questão. Assim sendo, o serviço extraordinário deve se dar 
conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Complementar Municipal 
n. 9/2012), cujo art. 85 “admite a realização de serviço extraordinário e admite a compensação, 
observados os limites legais”. Porém, o Relator ponderou que o §7º do art. 85, do Estatuto de 
Servidores Públicos Municipal permite a compensação dentro do mesmo mês, e consignou “que 
eventuais horas de serviço extraordinário, isto é, excedentes a 8 horas diárias, não serão 
remuneradas como tal se puderem ser compensadas no mesmo mês. No entanto, para que a 
Unidade Gestora utilize o mecanismo da compensação, é necessário que haja regulamentação”. 
Continuou: “Quando o servidor realiza o deslocamento para outro município, em princípio deve 
receber apenas diária (verba indenizatória), consoante leitura conjugada dos itens 4 e 7 do 
Prejulgado n. 1742. A hora extra não será, em regra, paga, porque, estando fora da sede de 
trabalho, não é possível haver um eficiente controle de ponto. O item 7 do referido prejulgado 
1742 admite, no entanto, o pagamento cumulativo de hora extra e diária caso seja comprovado, 
de modo inequívoco, que o servidor efetivamente trabalhou a sobrejornada. Para aferir se houve 
sobrejornada, deve haver instrumento tecnológico capaz de comprovar o tempo efetivamente 
trabalhado. A simples permanência ou pernoite em outra cidade não enseja o pagamento de hora 
extra. Para custear despesas relativas à permanência em outra cidade, existem as diárias”. Também 
mencionou o entendimento representado pelo Prejulgado 2101, item 2, relativo ao pagamento 
de horas extras adicionalmente à diária: “o pagamento de horas extras está condicionado a 
hipóteses excepcionais e temporárias, e à prévia autorização e justificativa do superior imediato. 
Portanto, em deslocamentos para outros municípios, o pagamento de horas extras, 
adicionalmente à diária, está condicionado ao Município instituir mecanismo capaz de controlar 
efetivamente a jornada, devendo haver prévia autorização e justificativa do superior imediato, a 
fim de esclarecer a hipótese excepcional e temporária da necessidade da prestação de serviço 
extraordinário, e, ainda, não ter a jornada sido compensada”. Quanto ao questionamento sobre 
o tempo em que o servidor permanece em outro município, em que não esteja efetivamente 
exercendo as funções de motorista, o Relator informou que “não caracteriza ‘tempo à disposição’ 
e não deve ser remunerado como hora extra. Portanto, é incorreto computar como jornada de 
trabalho ou tempo à disposição todo o período entre o registro, no ponto da prefeitura, de saída 
do servidor até o registro na chegada do deslocamento”. E, ainda, “da mesma forma, entendo 
que o período de descanso, em que o motorista servidor permanece no Hotel ou realizando 
atividades particulares, assim entendidas aquelas não afetadas à razão do seu deslocamento, não 
pode ser considerada como hora extraordinária”, complementou o Relator. Quanto ao 
questionamento referente aos deslocamentos nos sábados, domingos e feriados, o Relator 
ponderou a necessidade de “não privar o servidor do repouso semanal remunerado (RSR). A 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1299
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2101
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CRFB dispõe que o RSR será preferencialmente ao domingo. Desta forma, não há impeditivo a 
que seu gozo se dê em outro dia da semana, desde que seja comunicado ao servidor com razoável 
antecedência qual será a sua escala de trabalho. Neste caso, e desde que mantida a carga horária 
de (oito) horas diárias, nenhum adicional será devido, pois o repouso semanal será usufruído. A 
hora trabalhada nos sábados, domingos ou feriados não substitutivos de RSR é considerada como 
hora de serviço extraordinário e deve ser remunerada como tal, isto é, com acréscimo de 50%. 
Caso o servidor já tenha laborado as 40 (quarenta) horas semanais, e seja escalado para prestar 
serviço em finais de semana ou feriados, as horas excedentes devem ser remuneradas com 100% 
do valor da hora normal com acréscimo de 50% do serviço extraordinário”. Por fim, o Relator 
entendeu que “quando houver necessidade de laborar em sábados, domingos e feriados, e não 
houver substituição do RSR, o ideal é haver compensação de jornada, consoante § 7º do art. 85 
da Lei Complementar Municipal n. 9/2012, caso em que nenhum pagamento adicional será 
devido, respeitado o limite das horas compensadas. Caso não seja possível a compensação de 
jornada, será devido o pagamento de hora extraordinária, conforme regramento geral, explicado 
anteriormente, sem nenhum acréscimo decorrente de labor em finais de semana ou feriados, 
diante da ausência de aplicação das regras da CLT”. @CON-20/00195380, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 
1.2.25 Consulta. Subsídio de Prefeito. Majoração para a próxima legislatura. Vedação da Lei 

Complementar nº 173/2020 pelo período nela disposto.  O TCE/SC respondeu Consulta 
formulada pelo Presidente da Federação Catarinense de Municípios – FECAM e Prefeito 
Municipal de Major Vieira solicitando interpretação acerca da Lei Complementar n. 173/2020, 
especificamente em relação à fixação de subsídio de Prefeito. Trata-se de Consulta com os 
seguintes questionamentos: “1. Será considerada ilegal a fixação de aumento do valor do subsídio 
do Prefeito, vez que sua não observância implicará descumprimento do dispositivo 
Constitucional descrito no art. 37, XI (subsídio do Prefeito inferior à remuneração de servidor 
municipal)? 2. Em caso de resposta positiva ao primeiro questionamento, ante o decurso do prazo 
para fixação do subsídio (6 meses antes do término da atual legislatura), deverá ser considerado, 
para a próxima legislatura, o valor do subsídio de Prefeito vigente na atual legislatura? 3. Como a 
Lei Complementar n. 173/2020 trata de conceder aumento e a Constituição Federal de fixar 
subsídios, é possível afirmar que o ato da Câmara de Vereadores que fixar os subsídios será legal, 
mas o futuro ato de conceder o aumento pelo Gestor Municipal será ilegal?” Inicialmente, o 
Relator informou que a “Lei Complementar n. 173/2020 estabelece o programa federativo de 
enfrentamento ao coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e altera a Lei Complementar n. 
101/2000” e no art. 8º fixa “diversas restrições concernentes a gastos com pessoal realizados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios até a data de 31/12/2021, como medida de 
contenção de despesas dos Entes”. Sobre o primeiro questionamento, sobre a falta de fixação de 
aumento do valor do subsídio do Prefeito tornando-o inferior à remuneração de alguns 
servidores, o Relator esclareceu que a própria lei complementar n. 173/2020 traz as exceções 
passíveis de aplicação no seu art. 8º, inciso I, no tocante à proibição do pagamento de acréscimos 
remuneratórios, quais sejam: “[...] quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000195380
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
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de determinação legal anterior à calamidade pública”. O Relator explicou que “os municípios 
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até31 de 
dezembro de 2021, de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão,servidores e empregados públicos e militares, 
exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade pública”, consoante o caput do art. 8º c/c o inciso I da Lei Complementar 
n. 173, de 27 de maio de 2020. Desta feita, o Relator respondeu a primeira questão: “Devido ao 
disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar n. 173/2020, será ilegal o aumento no valor de 
subsídio de Prefeitos pelas respectivas Câmaras de Vereadores no período previsto no caput 
daquele dispositivo legal”. Quanto ao segundo questionamento, acerca do valor do subsídio do 
prefeito a ser considerado para a próxima legislatura, o Relator explicou que “deverá ser 
considerado, para a próxima legislatura, o valor atual do subsídio dos Chefes de Poder Executivo 
Municipal, durante o período previsto no caput do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, ou 
até que seja modificada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, 
observado o que preceitua o art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000”. Quanto ao terceiro 
questionamento, acerca da Lei Complementar n. 173/2020 que concede ‘aumento’ e a 
Constituição Federal que fixa ‘subsídios’, o Relator informou que “a distinção de nomenclatura 
entre o incremento remuneratório disposto no inciso I do art. 8º da Lei Complementar n. 
173/2020 e aquele previsto no inciso V do art. 29 da Constituição Federal não possui o condão 
de afastar a vedação preceituada pela norma complementar, uma vez que o dispositivo da Lei 
Complementar menciona expressamente os membros de Poder, que são obrigatoriamente 
remunerados por subsídio, por força do § 4º do art. 39 da Constituição Federal”. @CON-
20/00491000, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: Informativo de 
Jurisprudência do TCE/SC 

 
1.2.26 Consulta. Servidores. Despesas. Serviços de terceiros. Estagiários, temporários e 

terceirizados. Utilização de recursos provenientes de multa de trânsito. Resolução 
368/2016 do CONTRAN. O TCE/SC reformou o Prejulgado 940 para reconhecer que 
“despesas com estagiários, temporários e terceirizados se enquadram no conceito de despesas 
com serviços de terceiros – pessoa física, podendo ser consideradas, com base no art. 10, XXII 
da Resolução nº 638/2016, do CONTRAN, como despesas com policiamento e fiscalização e, 
desde que atendam ao art. 320 do CTB, e podem ser aplicados recursos oriundos das multas de 
trânsito para essas finalidades”. Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Presidente do 
Departamento de Trânsito de Joinville (DETRANS), sobre a legitimidade do custeio de despesas 
com estagiários, temporários e terceirizados requisitados pelo DETRAN/Polícia Civil com a 
aplicação da receita oriunda da arrecadação de multas de trânsito. Inicialmente, o Relator citou o 
questionamento formulado pelo Consulente: “Na condição de Diretor Presidente do 
Departamento de Trânsito de Joinville- DETRANS, autarquia municipal, entidade executiva de 
trânsito, venho, por meio deste, com fundamento nos arts. 103 e 104 do Regimento Interno do 
TCE/SC, formular consulta a este Tribunal quanto a legitimidade do custeio de despesas com 
estagiários, temporários e terceirizados requisitados pelo DETRAN/Polícia Civil com a aplicação 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000491000
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000491000
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=940
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da receita oriunda da arrecadação de multas de trânsito, tendo em vista que as funções e atividades 
a serem exercidas estarão vinculadas exclusivamente ao policiamento e fiscalização de trânsito no 
âmbito da CIRETRAN regional”. O Relator constatou que a Instrução esmiuçou “as 
possibilidades de aplicação das receitas de multas de trânsito estabelecidas no art. 320 do CTB, e 
na Resolução nº 638, de 30 de novembro de 2016, do CONTRAN que traz no art. 9º e 10 a 
definição de policiamento e fiscalização e estabelece um conjunto exaustivo de despesas para as 
quais os recursos podem ser aplicados”. Para o Relator, “a dúvida estaria na abrangência do 
entendimento da disposição ‘serviços de terceiros necessários ao exercício do policiamento e da 
fiscalização do trânsito’, no contexto das requisições da autoridade de trânsito de Joinville de 
estagiários, terceirizados e temporários. O Relator explicou que “somente atendendo aos 
pressupostos educacionais e as demais condições estabelecidas na Lei nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, seria admissível um estagiário atuando no CIRETRAN” e exemplificou com 
o Prejulgado 2144. Por fim, o Relator decidiu que “quanto à contratação de profissionais 
(pessoas físicas) de forma avulsa, seja como temporários ou terceirizado para trabalhos 
operacionais e burocráticos em caráter transitório, referida hipótese também estaria abarcada na 
definição contábil de serviços de terceiros - pessoa física (elemento de despesa 36), desde que 
caracterizada a necessidade eventual”. @CON-20/00461446, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 78, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 
 

1.2.27 Admissão de Pessoal. Estratégia de Saúde da Família. Licitação. Contratação 
Temporária. Convênio. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de Colatina, 
solicitando respostas desta Corte de Contas aos seguintes questionamentos: “1. As atividades de 
auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de serviços gerais, motorista, 
pedreiro, técnico de enfermagem e técnico de saúde bucal, podem ser enquadradas como 
atividades-meio, serviços auxiliares, instrumentais, de apoio ou acessórios na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), no marco da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), para fins de 
contratação indireta ou terceirização pela Administração Pública direta municipal? É possível a 
contratação indireta de auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de 
serviços gerais, motorista, pedreiro, técnico de enfermagem e técnico de saúde bucal, inseridos 
ou não na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no marco da Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB)? Se sim, sob qual(ais) forma(s) podem ser contratados”? O Plenário desta Corte, à 
unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: 1.2.1. As 
atividades desenvolvidas por auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, motoristas, 
pedreiros podem ser contratados via licitação dos profissionais ou de pessoa jurídica interposta, 
tanto nos serviços prestados no âmbito da Estratégia Saúde da Família como em outras 
atividades. 1.2.2. Tanto nos serviços prestados no âmbito da Estratégia Saúde da Família como 
em outras atividades, as atividades do auxiliar de dentista, técnico em saúde bucal e técnico em 
enfermagem devem ser, preferencialmente, desenvolvidas por servidor efetivo ou empregado 
público. 1.2.3. No entanto, em caráter excepcional, quando o município depender exclusivamente 
da União para desenvolver a Estratégia Saúde da Família, admite-se a contratação temporária, na 
forma do art. 37, IX, CF, desde que haja autorização na legislação local, e a contratação seja 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2144
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000461446
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
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precedida de processo seletivo simplificado e não prejudique o atendimento à população. .2.4. Se 
não for possível o município ofertar a totalidade dos serviços da Estratégia Saúde da Família por 
servidores ou empregados, é possível a realização de contrato administrativo ou convênio com 
consórcios públicos ou com instituições privadas, na forma do art. 199, §1º, CF. Dentre essas, 
devem ser privilegiadas as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos (nas quais se incluem 
entidades do terceiro setor – Organização Social, Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, Organização da Sociedade Civil). Subsidiariamente, é possível realizar contratos ou 
convênios com instituições privadas com fins lucrativos. Parecer em Consulta TC 16/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf 
 

1.2.28 Ato sujeito à registro. Nomeação. Irregularidade. Princípio da Segurança jurídica. 
Princípio da Boa-Fé. Mesmo que reconhecida inadequação no procedimento de convocação e 
nomeação, tendo decorrido tempo considerável desde sua ocorrência e sendo observada a boa-
fé do servidor nomeado, o ato admissional deve ser registrado, em respeito aos princípios da 
segurança jurídica e da razoabilidade. Tratam-se de pedidos de reexame interpostos por servidora 
pública o registro de seu ato de nomeação denegado por esta Corte e pelo município de Vitória, 
em face da Decisão TC 5501/2014-Primeira Câmara, na qual se deliberou pela denegação de 
registro do Edital de Convocação e Nomeação n. 013/2011, fundamentada na inexistência de 
vagas para provimento de candidatos portadores de necessidade especial (PNE) quando da 
nomeação da interessada. A relatora corroborou o entendimento da área técnica de que a 
prefeitura, ao nomear a interessada, não observou a interpretação mais adequada do Decreto 
Federal nº 3.298/99, regulamentador da Lei Federal nº 7.853/89, que dispõe sobre a política 
nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inobstante a irregularidade na 
nomeação, a relatora entendeu que, embora a interessada não tenha logrado êxito em demonstrar 
a efetiva existência de uma vaga para PNE a qual pudesse ser nomeada, não se mostra razoável 
e adequado que, passados mais de 09 (nove) anos desde sua nomeação, e considerando o 
princípio da segurança jurídica, que se promova a revisão do ato, com a possibilidade, por 
consequência, da denegação de seu registro, culminando com a perda do cargo público, por 
ilegalidade com a qual não contribuiu. Ante o exposto, a relatora, divergindo da área técnica e do 
Ministério Público de Contas quanto à conclusão, votou pelo por dar provimento ao recurso, 
registrando o edital de convocação e a nomeação da interessada. Acórdão TC 1492/2020-
Plenário, , Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-108.pdf 
 

1.2.29 Pessoal. Licença sem Remuneração. Acumulação de Cargo Público. Trata-se pedido de 
reexame, apresentado pelo Ministério Público de Contas, em face do Parecer Consulta TC 
26/2005, que tinha entendimento pela possibilidade de o servidor licenciado sem vencimentos 
ocupar outro cargo público ou outra função gratificada ou de confiança, sob o fundamento de 
que a vedação constitucional seria exclusiva à acumulação remunerada. O Plenário desta Corte 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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de Contas, preliminarmente, conheceu do pedido e, no mérito, deliberou por revogar o Parecer 
em Consulta nº 26/2005, firmando-se o seguinte entendimento: 1.2.1. O servidor em gozo de 
licença sem remuneração não pode acumular cargos, empregos e funções públicos, exceto os 
expressamente acumuláveis na forma das alíneas do art. 37, XVI, CF. 1.2.2. O servidor licenciado 
sem remuneração não pode exercer função gratificada. 1.2.3. A Administração Pública deve 
verificar a conveniência e a oportunidade de editar lei que autorize a vacância e recondução, a 
exemplo da Lei Federal 8.112/1990, regulando o exercício de estágio probatório em cargo novo 
para o qual o servidor foi aprovado. Parecer em Consulta TC 20/2020, , Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf 
 

1.2.30 Pessoal. Poder Executivo. Prefeito. Subsídio. Fixação. Princípio da Anterioridade. 
Constitucionalidade. rejulgado 067 - Reconhecida a constitucionalidade da Lei municipal nº 
1.991, de 22 de novembro de 2016, de São José do Calçado, que fixou os subsídios do prefeito e 
vice-prefeito para a legislatura de 2017/2020, após as eleições municipais de 2016, eis que a Lei 
Orgânica Municipal não estabeleceu a regra da anterioridade na fixação do subsídio de tais 
agentes, em consonância com a Emenda Constitucional nº 19/1998. Trata-se de prejulgado 
constituído a partir do Acórdão TC 1609/2019-Plenário, no processo TC 3286/2018, que tratou 
da Prestação de Contas Anual da prefeitura municipal de São José do Calçado, referente ao 
exercício financeiro de 2017. Preliminarmente ao mérito, a área técnica suscitou incidente de 
inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 1991, de 22 de novembro de 2016, que fixou 
os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, majorando os subsídios para a legislatura que se 
iniciou em 2017/2020, por supostamente violar princípio da anterioridade na fixação dos 
subsídios (art. 29, VI, da CF/88), e o Parecer Consulta 47/2004, desta Corte, no sentido de que 
a fixação dos subsídios dos agentes políticos deve ocorrer antes das eleições municipais. 
Analisando a questão, o relator observou que disposto no inciso V do art. 20 da Lei Orgânica do 
município deixa clarividente que a restrição a qual se submete o princípio da anterioridade se 
reserva, tão somente, quanto a figura dos vereadores. Nesse sentido, ressaltou que o Supremo 
Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 484307/PR, de relatoria da eminente 
Ministra Cármen Lúcia, acentuou, em síntese, que já há jurisprudência firmada no sentido de 
“que as mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 19/1998 não proibiram a 
aplicação do princípio da anterioridade, mas apenas retiraram a obrigatoriedade desse princípio, 
ficando para os municípios, dotados de autonomia e competência para a regulamentação do 
sistema remuneratório de seus agentes políticos, a liberdade para instituí-lo ou não”. Ante o 
exposto, o relator voltou pelo afastamento do incidente apontado, verificando que a Lei 
municipal 1.991/2016 está sob o manto da legalidade e constitucionalidade, já que foi expedida 
conforme ao disposto pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. O Plenário 
acompanhou o voto do relator, à unanimidade, negando provimento ao incidente de 
inconstitucionalidade e dando exequibilidade à referida lei, formando-se o Prejulgado nº 067 após 
o transito em julgado da deliberação, publicado em 04/11/2020. Acórdão TC 1609/2019-
Plenário, , Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-108.pdf 
 

1.3 Concurso Público 

 
1.3.1 Critério  de desempate em concurso público que beneficia aquele que já é servidor da 

unidade federativa. É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos 
públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente 
federativo. É incompatível com a Constituição Federal (CF) estabelecer preferência, na ordem 
de classificação de concursos públicos, em favor de candidato já pertencente ao serviço público. 
A CF prevê, expressamente, no art. 19, III (1), que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si” e o ato 
normativo com aquele conteúdo possui o nítido propósito de conferir tratamento mais favorável 
aos candidatos que já são servidores da unidade federativa. Na hipótese, a norma não assegura a 
seleção de candidatos mais experientes. Ao contrário, possibilita que um candidato mais 
experiente, proveniente da administração pública federal, municipal ou, ainda, da iniciativa 
privada, seja preterido em prol de um servidor estadual com pouco tempo de serviço, desde que 
pertença aos quadros da unidade federativa. A medida, portanto, é inadequada para a seleção do 
candidato mais experiente, viola a igualdade e a impessoalidade e não atende ao interesse público, 
favorecendo injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais. O art. 37, I e II, da CF 
(2) assegura ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos a todos os brasileiros que 
preencham os requisitos legais, por meio de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, 
ressalvada a hipótese de nomeação para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. A 
regra de acessibilidade a cargos e empregos públicos prevista no dispositivo visa conferir 
efetividade aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, de modo que a 
imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando 
acompanhada da devida justificativa em razões de interesse público e/ou em decorrência da 
natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. No ponto, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já decidiu que é inconstitucional o ato normativo que estabelece critérios de 
discriminação entre os candidatos de forma arbitrária ou desproporcional (3). 
Com esses fundamentos, o Plenário, por maioria, confirmou a medida cautelar e, convertendo o 
feito em análise de mérito, julgou procedente o pedido formulado, para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei 5.810/1994 (4) do estado do Pará, o qual 
estabelecia preferência, na ordem de classificação de concursos públicos, em favor de candidato 
já pertencente ao serviço público estadual paraense. Vencido o ministro Marco Aurélio, que 
julgou o pedido improcedente.” ADI 5358/PA, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, 
disponível em: Informativo STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 
 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5358&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Crit%C3%A9rio%20de%20desempate%20em%20concurso%20p%C3%BAblico%20que%20beneficia%20aquele%20que%20j%C3%A1%20%C3%A9%20servidor%20da%20unidade%20federativa
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1.3.2 Os órgãos e entidades vinculados aos entes afetados pela calamidade pública decorrente 
da pandemia do COVID-19, até 31 de dezembro de 2021, poderão realizar concurso 
público para o provimento de cargo efetivos e empregos públicos que não impliquem 
aumento global de despesas com pessoal.  Trata-se de consulta formulada por presidente de 
Câmara Municipal, por meio da qual questiona sobre a possibilidade de realização de concurso 
público, antes de 31/12/2021, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n. 173/20. 
Admitida a consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, salientou que a referida lei 
complementar estabeleceu uma série de medidas de auxílio financeiro da União para os estados, 
o Distrito Federal e os municípios, com a finalidade de mitigar os efeitos causados pela Covid-
19 e, em contrapartida, por força do art. 8º, os entes federados afetados pela calamidade pública 
decorrente da pandemia ficam proibidos de, até 31/12/21, realizar diversos atos que impliquem 
aumento de despesa. Para responder adequadamente a dúvida do consulente, o relator fez uma 
interpretação de forma sistemática e teleológicadas proibições e hipóteses de exceção previstasnas 
regras contidas no art. 8º da Lei Complementar n. 173/20. Analisou, primeiramente, a vedação 
contida no inciso II, proibindo a criação de cargos, empregos e funções que impliquem aumento 
de despesa, continuando, no entanto, permitidas as readequações legais no quadro de pessoal que 
não resultem efetivo acréscimo de gastos públicos. Nesse sentido, observou ser plenamente 
possível a adoção de medidas em que haja, por exemplo, a extinção de cargos em comissão e a 
criação de cargos efetivos em substituição daqueles, sem que importem em aumento global de 
despesa, notadamente quando tais medidas decorrem do reconhecimento, administrativo ou 
judicial, de que as atribuições dos cargos em comissão não sejam compatíveis com a natureza 
desses cargos, mas de cargos efetivos. O segundo dispositivo examinado, inciso IV do art. 8º, 
permite que os entes federados afetados pela pandemia da Covid-19 admitam ou contratem 
pessoal para: 1) reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem 
aumento de despesa; 2) reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios: 3) 
contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal; 4) 
contratações de temporários para prestação de serviço militar; 5) contratações de alunos de 
órgãos de formação de militares. Nesse ponto, destacou que, conforme entendimento fixado pelo 
Tribunal Pleno na Consulta n. 1092376, as vedações contidas no art. 8º da Lei Complementar n. 
173/20 estendem-se à administração indireta dos entes federados, devendo o comando do inciso 
em exame ser lido no sentido de abarcar, igualmente, os empregos efetivos. Com base nessa 
interpretação, verificou que o inciso V, dispositivo que contém a norma cerne da consulta, deve 
ser compreendido ampliativamente – não se restringindo apenas aos cargos efetivos, mas 
alcançando também os empregos públicos efetivos – porquanto, ao excepcionar a proibição de 
realização de concurso público, autoriza a realização daqueles destinados às reposições de 
vacâncias previstas no inciso IV. Especificamente ao momento da ocorrência da vacância, se ela 
deve necessariamente ter ocorrido após a publicação da Lei Complementar n. 173/20, ou se o 
aspecto temporal é irrelevante para fins de reposição dos cargos e empregos efetivos vagos, 
reproduziu opinião da Unidade Técnica no sentido de que não havendo tais restrições no 
normativo, também não caberá ao intérprete fazê-las, assim, configurando-se a vacância no 
decorrer da situação de calamidade pública ou anterior a essa situação, será possível sua reposição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092376
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
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Para o relator, a finalidade da norma consiste na contenção de gastos, prevenindo abusos e 
aumentos desproporcionais ou incompatíveis com a realidade atual, e não na paralisação da 
prestação dos serviços públicos essenciais. Assim, concluiu que, diante de demanda iminente, 
devem ser preservadas e até mesmo incentivadas as nomeações para ocupação de cargos efetivos 
ou empregos públicos, pois tais providências apresentam consonância com todo o ordenamento, 
devendo ser evitada a adoção de alternativas de contratação de pessoal, tais como o provimento 
de cargos temporários ou a contratação de terceirizados para o exercício das mesmas atribuições 
dos cargos efetivos. Ressaltou, ainda, que, se a lei complementar permite a criação de cargo, 
emprego ou função que não gere aumento de despesas, nenhuma razão haveria para impedir que 
eles sejam objeto de concurso público. Ponderou, no entanto, que a Administração deverá 
considerar a conveniência de realização de provas durante a pandemia, bem como as cautelas 
necessárias para tanto. O conselheiro Durval Ângelo, após pedido de vista, em exame dos autos 
e estudo do tema objeto da presente consulta, acompanhou integralmente o voto do conselheiro 
Cláudio Couto Terrão. Os demais conselheiros também acompanharam o voto do relator e o 
Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: 1. os 
órgãos e entidades vinculados aos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia 
da Covid-19, até 31 de dezembro de 2021: 1.1. poderão realizar concurso público para: a) o 
provimento dos cargos efetivos e empregos públicos que não impliquem aumento global de 
despesas com pessoal; b) a reposição dos cargos efetivos e empregos públicos, 
independentemente da data em que se deu a vacância, devendo o gestor motivar adequadamente 
o ato administrativo, demonstrando sua congruência com planejamento administrativo voltado à 
adoção da medida; c) o provimento dos cargos efetivos e empregos públicos diante de 
necessidade urgente e devidamente comprovada, independentemente de resultar aumento de 
despesas com pessoal, sem prejuízo das contratações temporárias até a conclusão do certame; 
1.2. poderão admitir ou contratar pessoal para: a) prover os cargos, empregos e funções criados 
com base no permissivo contido no inciso II do art. 8º da Lei Complementar n. 173/20; b) prover 
as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de 
despesa; c) prover as reposições de cargos efetivos e vitalícios ou de empregos públicos, 
independentemente do período em que se deu a vacância; d) dar provimento originário a cargo 
público, devendo o gestor motivar adequadamente o ato de nomeação, em especial com a 
demonstração de sua congruência com a responsabilidade fiscal e o planejamento administrativo 
voltado à adoção da medida; e) dar provimento aos cargos efetivos e empregos públicos diante 
de necessidade urgente e devidamente comprovada, independentemente de resultar aumento de 
despesa, ainda que tais contratações não se caracterizem como essencialmente temporárias; f) 
prover as necessidades temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição 
Federal; g) prover os cargos temporários para prestação de serviço militar; h) promover a 
admissão de alunos de órgãos de formação de militares; 2. os atos de admissão de pessoal deverão 
observar os demais balizamentos da própria Lei Complementar n. 173/20, da Lei Complementar 
n. 101/00, e da legislação eleitoral (em especial, o art. 73, inciso V, da Lei n. 9.504/97); 3. a 
Administração Pública deverá ainda avaliar a conveniência de realização das provas de concurso 
público durante a pandemia da Covid-19, bem como definir as cautelas sanitárias necessárias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
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/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
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Consulta n. 1092248, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 222, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.3.3 Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução de 
serviço público. Irregularidade. Taxa de inscrição. Em Representação oferecida por 
vereadores do município de São João D’Aliança foram noticiadas supostas irregularidades no 
Pregão Presencial n° 027/18 e no Contrato n° 103/18, que têm como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, organização e execução de 
concurso público. A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) informou que o Tribunal de 
Contas da União pacificou, na Súmula nº 214, o entendimento no sentido de que as taxas 
cobradas para inscrições em concursos públicos possuem natureza tributária, sendo, então, 
recursos públicos sujeitos aos regramentos do Direito Financeiro, devendo ser depositados em 
conta única do ente responsável e não pagos diretamente à organizadora, em conta de sua 
titularidade, sob pena de ferir o princípio da unidade de caixa, e por configurar renúncia de receita. 
Esclareceu que para os outros entes federativos os valores correspondentes às taxas não devem, 
necessariamente, serem recolhidos ao Banco do Brasil, mas há a necessidade de que as taxas de 
inscrição sejam recolhidas à conta do Tesouro Municipal, nos termos da Resolução Consulta nº 
0013/07, não cabendo acatar a justificativa apresentada pela defesa. Foram constatadas 
divergências entre itens do termo de referência, cláusulas contidas na minuta contratual e no 
Contrato n° 103/18, especialmente no que se refere ao valor do contrato e da forma de 
pagamento. Concluiu que as partes contratantes respeitaram as cláusulas do contrato, com a 
transferência de parte do valor arrecadado para os cofres públicos, não ficando todo o valor como 
pagamento ao particular, evitando o enriquecimento sem causa da instituição e ausência de 
prejuízo ao erário. O Relator apresentou voto em total consonância com o entendimento da 
Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas pela procedência da Representação, no 
mérito, e, em consequência, pela aplicação de multa ao gestor como medida legal necessária, em 
virtude da prática de conduta administrativa impugnável, nos termos dos incisos VIII e IX do 
art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 (Lei Orgânica do TCMGO). O voto foi aprovado por 
unanimidade. Acórdão nº 06778/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 
 

1.3.4 Recurso de Reconsideração. Controle interno. Função técnica contínua. Exigência de 
concurso público. Tercerização das atividades de controle interno. Multa. 
Desprovimento. O TCE/SC negou provimento ao recurso interposto em face de decisão 
deliberada nos autos @TCE-14/80314800 que julgou irregular, sem imputação de débito, as 
contas relativas à tomada de contas especial que trata de questões referentes à gestão orçamentária 
e financeira do exercício de 2012 da Câmara Municipal de Capivari de Baixo e que aplicou ao 
recorrente duas multas. Trata-se de Recurso de Reconsideração contra decisão que fixou multa 
devido à contratação de serviços de terceiros para a execução das atividades relacionadas ao órgão 
central de controle interno, cujas atribuições pressupõem a realização de trabalho eminentemente 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092248
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1480314800
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técnico e contínuo, caracterizando burla ao concurso público. Inicialmente, o Relator observou 
que o “Prejulgado 42 permite a contratação dos serviços de auditoria independente para auxiliar 
o Poder Legislativo Municipal no controle das contas do Prefeito e da própria Casa Legislativa, 
de forma que, quanto às atividades de verificação, levantamento ou acompanhamento das contas 
do Prefeito no exercício de 2012, mostra-se plenamente regular a contratação da auditoria 
independente [...]. Entretanto, segundo o Ministério Público de Contas, isso não se verificou no 
exercício das atividades próprias do controle interno da Câmara Municipal de Capivari de Baixo 
que teriam sido desempenhadas pela empresa terceirizada”. Segundo o Relator, o Município 
contava com um órgão central de controle interno composto por servidora, ocupante do cargo 
de Técnico em Controle Interno, entretanto “em que pese existir tal órgão de controle interno 
na Câmara Municipal, ao analisar os relatórios de auditoria acostados [...], percebeu-se que as 
correspondentes atividades estariam sendo executadas diretamente pela empresa contratada, uma 
vez que os relatórios continham atividades que não eram de assessoramento, mas típicas de 
controle interno”. Outra observação, de acordo com o Relator, “é que nenhum dos cargos 
anunciados no edital de Concurso Público n. 001/2011 visavam ao preenchimento do órgão 
central de controle interno, resumindo-se à contratação de zelador, auxiliar de copa, 
recepcionista, telefonista, agente administrativo, assistente legislativo, auxiliar financeiro, agente 
patrimonial e advogado”. “Assim, além de o recorrente não apresentar fatos novos, o fato é que 
parte dos serviços executados pela contratada evidencia a terceirização das atividades de controle 
interno da Câmara em afronta ao item 7 do Prejulgado 1900 (reformou o prejulgado 42), 
caracterizando burla ao concurso público”, concluiu o Relator. @REC-18/01066270, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: Informativo de Jurisprudência 
do TCE/SC 
 

1.3.5 Consulta. Contrato temporário. Excepcional interesse público. Termo final. Prorrogação. 
Magistério Municipal. Suspensão das atividades letivas. O TCE/SC respondeu Consulta 
formulada pela Secretária Municipal da Educação de São José, a respeito da possibilidade de 
prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo para admissão em caráter temporário para 
o ano letivo de 2021, assim como dos contratos existentes dos servidores admitidos em caráter 
temporário pelo Edital n. 002/2019/SME, relativos às categorias de docência e de apoio 
pedagógico do quadro de pessoal do Magistério Municipal. Trata-se de Consulta relativa ao 
Decreto Legislativo n. 6/2020 e a Lei (federal) n. 13.979/2020, que estabeleceram medidas para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, e acerca do Decreto Estadual n. 587, que suspendeu as aulas presenciais em toda 
rede pública e privada de ensino por prazo indeterminado, além do Decreto Municipal n. 
13207/2020, Decreto Municipal n. 13219/2020 e Decreto Municipal n. 13255/2020, que 
suspendeu as aulas desde o dia 19/03/2020. Diante desse cenário incerto e da necessidade de 
adoção de providências preventivas por parte da municipalidade, o Relator informou que a 
Consulente questionou a possibilidade de prorrogação da do prazo de validade do processo 
seletivo e dos contratos temporários firmados com os profissionais da educação. Inicialmente, o 
Relator observou o art. 37 da Constituição Federal relativo às contratações temporárias que 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=42
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1801066270
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
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“representam exceção à regra geral do concurso público, sendo permitida apenas para os casos 
estritamente excepcionais, sempre com base em lei local autorizadora. É determinante para 
aferição da ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’, situações que demandam 
urgência e possuem caráter transitório. Segundo consta dos autos, o Município de São José em 
consonância com o comando constitucional disciplinou a matéria por meio da Lei n. 4670, de 15 
de setembro de 2008”. Do dispositivo da Lei 4.670/2008 e levando em conta o cenário atual no 
qual se encontram suspensos por prazo indeterminado os serviços inerentes à educação em razão 
da situação emergencial provocada pelo COVID-19, o Relator entendeu que “não se mostra 
adequada a prorrogação automática dos contratos quando verificado o respectivo prazo final de 
sua vigência, sobretudo se for identificada a impossibilidade de prosseguimento da 
contraprestação dos profissionais de ensino de forma alternativa, mediante utilização por 
exemplo de recursos tecnológicos para ministrar as aulas à distância ou para entregar materiais 
físicos diretamente aos alunos”. O Relator destacou observação da área técnica sobre a 
necessidade de “considerar os impactos econômicos e financeiros que o incremento dessas 
despesas com pessoal”, assim como a “possibilidade de rescisão do contrato temporário pela 
própria administração pública, tendo em vista que tal rescisão encontra amparo no próprio 
instrumento avençado entre as partes quando ocorre o termo final do contrato, ou, ainda, na 
legislação municipal que prevê expressamente a extinção do contrato quando as atividades do 
professor substituto não forem mais necessárias à Secretaria de Educação e no caso de 
comprovado término do excepcional interesse público que originou a contratação”. O Relator 
citou a conclusão da área técnica ao analisar a legislação municipal sobre o tema: a impossibilidade 
de “prorrogação dos contratos para o ano letivo de 2021, uma vez que a normativa limitou a 
vigência dos contratos temporários ao período de 12 meses ou ao respectivo ano letivo 
municipal”. E mencionou a Lei (municipal) 4.670/2008: [...] Art. 5º. As contratações serão feitas 
por período de tempo estritamente necessário para a consecução das tarefas, não podendo 
ultrapassar o período de tempo máximo de até 12 (doze) meses ou o ano letivo municipal 
(Redação dada pela Lei nº 4.908/2009). Ademais, “muito embora a presente consulta não tenha 
como finalidade o exame da situação concreta indicada pela Consulente, mas sim emitir 
orientação em tese, necessário anotar que o Edital de Processo Seletivo referido nos autos, 
seguindo a determinação da legislação municipal, vinculou expressamente a validade da seleção 
unicamente ao ano letivo de 2020”, completou o Relator. Desta feita, ficou claro para o Relator 
“que inexiste previsão normativa municipal que autorize a prorrogação pretendida, em 
descompasso com o que determina a Constituição Federal (art. 37, IX da CF)”. Foi determinado 
o encaminhamento de prejulgados com entendimento nesse mesmo 
sentido: 1927, 1826, 1664, 1347, 0355, 0179. @CON-20/00471751, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 79, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=205&idj=1955&op=doc 
 
 
 
 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1927
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1826
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1664
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1347
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=355
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=179
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000471751
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=205&idj=1955&op=doc
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1.4 Fiscalização e Controle   
 

1.4.1 Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Delação premiada. Acordo de 

leniência. Dosimetria.  A celebração de acordo de leniência, de colaboração premiada ou 

congêneres em outras instâncias de controle pode ser considerada como circunstância atenuante 

na aplicação de sanções pelo TCU. O fato de o Tribunal não se subordinar a tais ajustes não 

impede que sejam considerados no contexto da análise de condutas irregulares, em observância 

à uniformidade e à coerência da atuação estatal. Acórdão nº 3016/20, Boletim de Jurisprudência 

do TCU nº 336, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.2 Decretada situação de calamidade pública no âmbito dos municípios, reconhecidas pelo 

Congresso Nacional, fica afastada a vedação do art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, 

desde que as despesas sejam destinadas ao combate do mencionado estado de 

calamidade, exclusivamente enquanto perdurar a situação excepcional. Trata-se de 

consulta formulada por prefeito municipal, nos seguintes termos: “Qual a orientação do TCE-

MG no que tange ao afastamento da vedação do art. 42 com a inclusão do inciso II ao § 1º do 

art. 65, ambos da LRF, por meio da Lei Complementar 173, de 2020, considerando a situação de 

calamidade pública reconhecida?; Qual o posicionamento do TCE-MG acerca da distribuição de 

benefício para fomentar a economia local, ante a situação de calamidade pública, tendo em vista 

a exceção à vedação eleitoral prevista no art. 73, § 10 da Lei n. 9.504, de 1997?; O TCE-MG 

entende que o termo combate à calamidade pública previsto no final do inciso II do § 1º do art. 

65 da LRF, afastando a vedação do art. 42 da LRF, refere-se apenas às ações na área da Saúde ou 

abrange ações de fomento à economia. Admitida a consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto 

Terrão, registrou, de início, que a Lei Complementar 173/20, estabeleceu, exclusivamente para o 

exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-

CoV-2 (Covid-19), destinado a regulamentar as finanças públicas durante o período de pandemia, 

inclusive com a flexibilização do regime fiscal ordinário, bem como medidas de austeridade para 

a contenção do aumento da despesa pública, com destaque para os gastos com pessoal. 

Acrescentou que o art. 7º alterou o texto permanente da Lei Complementar n. 101/00, e que o 

primeiro e o terceiro questionamentos faziam referência ao inciso II do § 1º, acrescentado ao art. 

65 da LRF, segundo o qual, no caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, 

enquanto perdurasse a situação, ficariam afastadas as vedações previstas no art. 42, desde que os 

recursos arrecadados fossem destinados ao combate à situação de excepcionalidade. Esclareceu 

que o art. 42, por sua vez, veda a contração, nos dois últimos quadrimestres do mandato dos 

gestores, de despesas que não sejam cumpridas no próprio exercício ou no exercício seguinte sem 

a correspondente disponibilidade financeira. Considerou, então, respondida a primeira questão e 

a respeito da dúvida levantada na terceira indagação, qual seja, quais ações estariam contempladas 

na destinação ao combate à calamidade pública para fins de afastamento da vedação do art. 42 

da LRF, afirmou que, nesse ponto, o texto incluído é abstrato. Para o relator, em que pese tal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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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abstração, é possível extrair com clareza a sua extensão a partir do contexto fático e normativo 

atual, a exemplo do Decreto Legislativo n. 6, de 20/03/20, editado pelo Congresso Nacional, 

reconhecendo a ocorrência de estado de calamidade pública com efeitos até 31/12/20, em 

virtude da emergência de saúde pública devido ao Covid-19, sobrevindo uma série de atos 

normativos destinados a regulamentar a atuação estatal durante o período de anormalidade. 

Dentre os citados atos normativos, destacou a Emenda Constitucional n. 106, de 07/05/20, que 

instituiu regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para a União, com o propósito 

de enfrentar o contexto de calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos (art. 2º), restando 

evidenciado que as medidas de combate alcançam também as inevitáveis consequências colaterais 

da pandemia em outras áreas, como assistência social e auxílio aos setores produtivos e de 

serviços, essenciais à sustentação da economia nacional. Nessa mesma linha de raciocínio, citou 

o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, o Auxílio Emergencial, o 

Programa Emergencial de Acesso a Crédito, as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, 

as medidas emergenciais para a aviação civil, dentre outros, sem ligação direta com as ações de 

saúde. Salientou que a própria Lei Complementar 173/20 prevê a entrega pela União de auxílio 

financeiro aos Estados, Distrito Federal e municípios, distinguindo os valores destinados 

exclusivamente às ações de saúde e assistência social (art. 5º, I) dos que não têm vinculação estrita 

(art. 5º, II). Dessa maneira, respondeu ao terceiro questionamento trazido pelo consulente. Por 

fim, acerca da distribuição de benefício para fomento da economia local em situação de 

calamidade pública em face do disposto no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/97, verificou que esta 

lei, que estabelece normas para as eleições, a fim de resguardar a igualdade de oportunidades entre 

os candidatos, proíbe, no ano em que se realizar eleição, a distribuição gratuita de bens, valores 

ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública e 

estado de emergência. Analisando a questão dentro da atribuição deste Tribunal de Contas, 

resguardando a jurisdição eleitoral na parte que lhe toca, observou, da leitura combinada do inciso 

IV do caput e do § 10 do referido art. 73, que a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios 

vedada tem caráter assistencial, razão pela qual a regra não se aplicaria, a priori, às ações de 

fomento à economia local, a menos que contemplassem iniciativas dessa natureza. De todo 

modo, ressaltou que texto do § 10 é explícito em ressalvar da sua vedação a situação de calamidade 

reconhecida pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 06/20, assim, podem 

ser afastadas as proibições para a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios nos termos 

do art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, vedado, em qualquer hipótese, o uso promocional das ações 

assistenciais adotadas durante o enfrentamento da pandemia, com o objetivo de angariar capital 

político, devendo ainda, ser resguardada a possibilidade de acompanhamento da execução 

financeira e administrativa pelo Ministério Público. Em face do exposto, respondeu aos 

questionamentos da seguinte maneira: 1) estando decretada situação de calamidade pública no 

âmbito dos municípios, reconhecida pelo Congresso Nacional, fica afastada a vedação do art. 42 

da Lei Complementar n. 101/00, desde que as despesas sejam destinadas ao combate ao 

mencionado estado de calamidade, exclusivamente enquanto perdurar a situação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%20N%C2%BA%206%2C%20DE,18%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm#:~:text=EMENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%C2%BA%20106%2C%20DE%207%20DE%20MAIO%20DE%202020&text=Institui%20regime%20extraordin%C3%A1rio%20fiscal%2C%20financeiro,p%C3%BAblica%20nacional%20decorrente%20de%20pandemia.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%20N%C2%BA%206%2C%20DE,18%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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excepcional; 2) o excepcional afastamento das limitações do art. 42 da Lei Complementar n. 

101/00, previsto no novo art. 65, § 1º, II, da mesma lei, pode ser aplicado para a adoção de ações 

de fomento à economia local, desde que haja regular justificativa, em que esteja demonstrada a 

relação dessa atuação com a mitigação dos efeitos econômicos, sociais e financeiros advindos da 

pandemia decorrente do coronavírus; 3) a leitura combinada do inciso IV do caput e do § 10, 

ambos do art. 73 da Lei n. 9.504/97, induz à interpretação segundo a qual a distribuição gratuita 

de bens, valores e benefícios vedada em ano eleitoral tem caráter assistencial, razão pela qual a 

regra não se aplica, a priori, às ações de fomento à economia local, a menos que contemplem 

iniciativas dessa natureza; 4) as proibições do art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97 podem ser afastadas 

em caso de calamidade pública, desde que devidamente reconhecido pelos meios próprios e 

resguardada a possibilidade de acompanhamento da execução financeira e administrativa pelo 

Ministério Público, vedado, em qualquer hipótese, o uso promocional das ações assistenciais 

adotadas durante o enfrentamento da pandemia. O voto do conselheiro relator foi aprovado por 

unanimidade pelo Tribunal Pleno. Consulta n. 1092501, Informativo de Jurisprudência do 

TCEMG nº 221, disponível em: 

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

 

1.4.3 Recurso de Reconsideração. Contribuição Previdenciária. Certidão Positiva com efeito 

de Negativa não comprova a ausência de débitos. Acumulação de cargos. 

Incompatibilidade de horário. Licitação. Irregularidade do edital. Falha formal não 

exclui falha de natureza grave. Sonegação de documento e informação na inspeção in 
loco. Documentação enviada em sede recursal. Conhecimento. Provimento parcial. 

Manutenção da irregularidade das contas. Redução de Multa. Recurso de Reconsideração 

contra decisão que julgou as Contas Irregulares do Fundo Municipal de Saúde de Pentecoste-CE. 

A Certidão Positiva com efeito de negativa informa, somente, que existe um débito, com a 

exigibilidade suspensa, normalmente devido um acordo feito para parcelamento. A transferência 

do valor fora do prazo gera obrigação de pagar juros e multa. O recorrente não apresentou 

documentos demonstrando que não havia acumulação, ou que estava sendo respeitada a exceção 

constitucional de acumulação de dois cargos com compatibilidade de horários. As falhas formais 

praticadas no edital de licitação não afasta a gravidade das mesmas. Os documentos sonegados 

na inspeção in loco foram enviados em fase recursal, evidenciando a regularidade do processo de 

pagamento. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, 

conheceu do Recurso de Reconsideração dando provimento parcial, mantendo a irregularidades 

das contas e reduzindo as multas. Processo nº 00691/2020-1, Informativo de Jurisprudência do 

TCECE nº 4/20, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092501
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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1.4.4 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Alegação de Ausência de 

Conduta Antijurídica. Aplicação da Multa sem Amparo Legal. Compatibilidade de 

Aplicação de Multa em Contas Regulares com Ressalva. Conhecimento. Improvimento. 

Recurso de Reconsideração interposto contra o Acordão que julgou regulares com ressalva e 

multa, as contas de gestão da Fundação Universidade Estadual do Ceara - FUNECE. A 

circunstância de que as falhas apuradas sejam de cunho formal e de que não tenha havido dano 

não serve, por si só, para afastar a aplicação de sanção pela Corte de Contas, porque o 

fundamento utilizado para a sanção aplicada, inciso II do art. 62 da Lei n°12.509/95, o qual exige, 

para sua incidência, apenas a caracterização de “ato praticado com leve infração a norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial” está em 

consonância com as falhas identificadas no exame das contras. A aplicação de multa em contas 

julgadas pela regularidade com ressalvas sem o devido amparo legal, é tema superado onde o 

Tribunal já decidiu pela aplicabilidade da multa. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado 

do Ceará, por unanimidade de votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração, 

face a sua tempestividade, legitimidade e adequação, e no mérito negou provimento, com a 

manutenção, em sua totalidade, do Acordão nº 1500/2019. Processo nº 17905/2019-2, 

Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 4/20, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.5 Prestação de Contas. Fomento. Teatro Municipal. A Lei Municipal n.º 13.279/2002 – 

Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - não estabelece 

obrigatoriedade de anexação dos comprovantes dos gastos, uma vez que o foco da prestação de 

contas é a prova da realização das atividades previstas. Notas e comprovantes fiscais só deverão 

ser apresentados na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano 

de trabalho, conforme art. 54, II, do Decreto Municipal n.º 57.575/2016. TC 2.797/2019, 

Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 35, disponível em: 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.4.6 Inspeção. Aplicação. Sanção Administrativa. As Inspeções, conquanto destinadas a suprir 

omissões e lacunas de informações, esclarecimento de atos, documentos ou processos e apuração 

de denúncias (art. 7º, Resolução n.º 06/2000), não inibem o Tribunal de aplicar as sanções 

administrativas, como aquelas previstas no art. 86 do Regimento Interno, c/c o art. 52 da Lei 

Municipal n.º 9.167/1980. TC 1.909/2013, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 35, 

disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.4.7 Responsabilidade. Superior Hierárquico. LINDB. A responsabilização do superior 

hierárquico por ato emitido ou validado por um agente público subordinado, apenas tem 

cabimento em caso de erro grave e grosseiro, ou cuja contratação importe em valores excessivos, 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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conforme o art. 22, da Lei n.º 13.655/2018. TC 2.931/2011, Boletim de Jurisprudência do 

TCMSP nº 35, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.4.8 Responsabilidade. Envio de Documentos. Descumprimento de Prazo. Titulares de 

Poder ou Órgão. Subordinados. Os titulares de Poder ou órgão público somente serão 

responsabilizados por descumprimento de prazo de envio de documentos ao Tribunal de Contas, 

praticado por seus subordinados, se concorrerem efetivamente para a ocorrência do ato irregular. 

É injusto responsabilizar esses agentes públicos titulares, simplesmente por serem ocupantes de 

cargos de maior hierarquia ou por terem designado servidor que veio a cometer infração ou ilícito, 

ou que deixou de cumprir com suas atribuições. Processo nº 22.481-2/2018, Boletim de 

Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.4.9 Patrimônio. Frota Municipal de Veículos. Gerenciamento de Manutenção Preventiva. A 

Administração municipal deve promover medidas efetivas com o objetivo de efetuar registros 

analíticos das peças de reposição e manutenção dos veículos da frota municipal. 2. A ausência de 

planejamento e de um sistema apropriado para o gerenciamento de manutenção preventiva de 

veículos da frota municipal, capaz de efetuar controles diversos, evidencia uma falha de gestão 

patrimonial e de controle interno. Processo nº 30.955-9/2018, , Boletim de Jurisprudência do 

TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.4.10 Reponsabilidade. Contrato administrativo. Ato de gestão. Gestor máximo. Agentes 

políticos e dirigentes máximos podem ser responsabilizados nos casos em que se estabeleça 

correlação entre a prática de ato omissivo ou comissivo de sua parte e as irregularidades 

identificadas nos autos. Acórdão nº 3056/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 377, 

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.11 Competência. TCU. Desestatização. Abrangência. Privatização. Débito. Multa. No caso 

de entidade federal privatizada, a menos que reste demonstrado que a irregularidade apurada 

reduziu o valor obtido no processo de privatização, o TCU não tem competência para imputar 

débito aos responsáveis, ainda que o prejuízo ao erário tenha ocorrido anteriormente à 

privatização. No entanto, verificada a prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico em 

período anterior à privatização, os responsáveis sujeitam-se às sanções aplicáveis pelo Tribunal. 

Acórdão nº 3079/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 377, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.12 Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Parecer jurídico. Fundamentação. O parecer 

jurídico que não esteja fundamentado em razoável interpretação da lei, contenha grave ofensa à 

ordem pública ou deixe de considerar jurisprudência pacificada do TCU pode ensejar a 

responsabilização do seu autor, se o ato concorrer para eventual irregularidade praticada pela 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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autoridade que nele se embasou. Acórdão nº 13.375/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

338, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.13 Prestação de Contas Anual. Controle Interno. Controle interno exercido por servidor 

ocupante de cargo de nível médio. Servidor efetivo no cargo de auxiliar legislativo com 

experiência que indica o conhecimento necessário ao desempenho do controle interno. 

Aprimoramento do quadro de servidores que poderá viabilizar nova composição do setor 

com atendimento da legislação. Ressalva conforme precedentes deste Tribunal. Contas 

regulares com ressalva. A falha ora discutida decorreu da ausência de efetiva comprovação de 

conhecimento de áreas correlatas ao Controle Interno, pelo servidor ocupante da função, o Sr., 

Auxiliar Legislativo, com formação de nível médio, conforme indicado no Relatório de Controle 

Interno (peça 6). Inicialmente, é relevante considerar, como justificado pela Câmara Municipal, 

seu quadro de servidores apresentava apenas 4 cargos: Advogado, Contador, Auxiliar Legislativo 

e Zeladora. Assim, em face da indispensável segmentação de funções, tornou-se necessária a 

nomeação do Sr. Auxiliar. Em que pese a ausência de comprovação formal de conhecimento nas 

áreas relacionadas ao Controle Interno, a experiência do servidor, em princípio, apresenta 

indicativos desse conhecimento, uma vez que exerceu o cargo comissionado de Diretor de 

Secretaria desde 3/12/1991 (peça 23) e foi posteriormente nomeado para o cargo efetivo de 

Auxiliar Legislativo em 19/05/2003 (peça 22). De outra forma, em relação à formação de nível 

médio do servidor, é necessário considerar que o exercício do cargo de Controlador Interno por 

servidor ocupante de cargo de nível superior é exigência razoável, mas não imprescindível, 

bastando que haja efetivo conhecimento de áreas correlatas ao exercício da função. Nesse sentido 

são os precedentes deste Tribunal, conforme já citados em sede de defesa. Por fim, é necessário 

ter em conta que a Câmara Municipal comprovou a adoção de medidas para adequar o cargo, 

conforme Projeto de Lei n.° 03/2020 (peça 24), que extingue o cargo de Auxiliar Legislativo e 

cria o cargo de nível superior de Técnico-Legislativo e tornará, portanto, viável a nomeação de 

servidor com formação de nível superior. Dessa forma, evidenciada a experiência funcional do 

servidor, a limitação do quadro de servidores à época da nomeação realizada, a não exigência de 

formação em nível superior pela jurisprudência deste Tribunal e as medidas adotadas com vistas 

a aprimorar o quadro funcional e a viabilizar nova composição do Controle Interno, acompanha-

se as manifestações da Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, 

para converter o fato em causa de ressalva das contas. Processo nº 249748/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 90/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 90 

/ 2020 - Portal TCE-PR  

 

1.4.14 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Movimentação financeira não 

individualizada. Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalva e expedição 

das recomendações. Trata-se de processo de Prestação de Contas de Transferência Voluntária 

autuada pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, sob nº, mediante o Termo de Convênio 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
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nº, em cuja vigência (23/03/2012 a 31/12/2012) o Município repassou recursos financeiros, R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais), à Clube Esportivo, os quais se destinariam a executar "... o 

programa alimentando sonhos, e motivar o desenvolvimento de ações esportivas inovadoras e 

sustentáveis". Conforme manifestações no processo, devem ser julgadas regulares com ressalva 

as presentes contas de transferência voluntária e expedidas recomendações aos jurisdicionados. 

No que se refere a Movimentação financeira (das despesas) não individualizada, a Coordenadoria 

de Gestão Municipal constatou despesas, relacionadas na Instrução n° 4307/13-DAT (peça n° 

05), que não foram compensadas pelo banco e disparidade entre os extratos bancários relativos 

à movimentação financeira da transferência e as despesas informadas. Destacou que, nos extratos 

acostados na defesa, as despesas não foram compensadas pelo banco porque houve saques de 

dinheiro da conta para o pagamento destas despesas. Observou, ainda, que o saque de valores 

com a finalidade de pagar despesas de convênio é vedado pelo § 5º, do art. 13, da Resolução 

28/2011 do TCE-PR. Porém, reiterou a Unidade Técnica que, da maioria das decisões exaradas 

dos julgamentos realizados por esta Corte em 2017, surgiu firme jurisprudência no sentido de 

que, nas situações em que os recursos tenham sido integralmente aplicados no objeto da avença, 

constantes do plano de trabalho/aplicação, e não havendo indícios de dano e/ou prejuízos no 

cumprimento das metas pactuadas, para aquelas ocorrências de natureza formal, as contas podem 

ser aprovadas com ressalvas, mas sem a aplicação de sanções. Desse modo, acompanha-se os 

opinativos uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas que concluíram que 

a impropriedade não interferiu no atingimento dos objetivos do convênio e não causou danos ao 

patrimônio público, razão pela qual deve ser convertida em ressalva. Em relação ao Atraso do 

Tomador no envio das informações bimestrais; Atraso do Concedente no envio das informações 

bimestrais; Ausência de certidões na formalização da transferência; e Conta bancária aberta em 

instituição financeira não oficial, considerando que se trata de impropriedades de natureza formal, 

entende-se que tais itens podem ser relevados, devendo-se levar em conta a necessidade de 

adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos de alimentação de dados junto ao 

Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme sublinhado pela unidade técnica, solução 

esta já adotada em prestações de contas municipais no período. Por esse motivo, aliás, deve ser 

imposta recomendação aos gestores do Concedente e da Tomadora, com vistas a adotar medidas 

visando ao cumprimento da Instrução Normativa nº 61/2011 e da Resolução nº 28/2011, ambas 

desta Corte de Contas. Processo n.º 87871/13, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 90/20, 

disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 90 / 2020 - Portal TCE-PR  

 

1.4.15 Consulta: Pagamento e reajuste do piso salarial do magistério (pandemia- COVID -19). 

Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino (compensação no 

exercício anterior). Em Consulta formulada a este Tribunal, foram apresentados os seguintes 

questionamentos: “(1) É possível a lavra de uma lei municipal reforçando o pagamento do piso 

nacional do magistério, reajustando-o com efeitos retroativos a janeiro de 2020, em harmonia 

com a LC nº 173/2020?; 2) É possível a aplicação do caput do art. 8º da LC nº 173/2020 no 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-90-2020/333232/area/242#5
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tocante ao reajuste para o exercício de 2021, quando confrontado com a legislação anterior que 

trata do piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008)?, e 3) Caso o 

município não atinja os 25% (vinte e cinco por cento) com relação à aplicação de recursos 

mínimos para a área da educação, devido à redução dos custos, em consequência da pandemia, o 

Município poderia deixar os recursos auferidos no ano de 2020, considerando a diferença para se 

atingir o supracitado índice, em conta bancária, para aplicação em 2021? Por unanimidade, o 

Plenário adotou a proposta de Voto do Relator, que acompanhou as manifestações das 

Secretarias de Atos de Pessoal e de Contas de Gestão e do MPC. Em relação ao questionamento 

(1), entendeu que a atualização do piso nacional do magistério está assegurada aos integrantes da 

carreira do magistério, desde o ano de 2009, por meio da Lei nº 11.738/08, de aplicação cogente 

aos entes federados. Ponderou que os entes devem atualizar o vencimento inicial dos 

profissionais do magistério público anualmente, com base na variação do percentual de 

crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental 

urbano, a ser informada em ato normativo do Ministério da Educação, que especificará o 

respectivo valor a título de piso nacional. Afirmou que a concessão da adequação anual do piso 

salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser 

concedida mediante edição de lei específica e enquadra-se na hipótese excepcional trazida no 

inciso I do art. 8º da LC nº 173/20, tendo em vista que tal medida decorre de determinação legal 

anterior à calamidade, tratando-se, portanto, de um direito resguardado decorrente da Lei nº 

11.738/08 e vigente no ordenamento jurídico desde o exercício de 2008. A teor do art. 5º da Lei 

do Piso Salarial da Educação, a atualização deverá ser anual, no mês de janeiro, e que, portanto, 

ainda que a legislação municipal concretizadora desse comando seja elaborada em outro mês, a 

efetivação do direito deve retroagir ao mês de janeiro, em obediência à previsão da norma 

nacional. No que tange ao questionamento (2), respondeu que, mesmo em virtude do cenário de 

pandemia, não é possível a compensação, no exercício de 2021, da diferença de recursos não 

utilizados no exercício de 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino. A aplicação das 

receitas deve ocorrer dentro do exercício financeiro, por força do disposto no § 4º do art. 69 da 

Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quanto ao item (3), ponderou 

que, mesmo em virtude do cenário de pandemia, os municípios não podem deixar de aplicar o 

percentual mínimo de 25% das receitas de impostos auferidas em 2020 na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, tendo em vista que permanece inalterada a exigibilidade de 

cumprimento do índice mínimo determinado pelo art. 212 da CF/88. Por fim, ressaltou que o 

entendimento a ser consolidado baseia-se em jurisprudência e legislação atuais, podendo ser 

revisto em caso de alteração substancial em seus fundamentos. Acórdão-Consulta nº 00013/20, 

Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, disponível em: 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-

JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 

 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
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1.4.16 Irregularidade no controle de medicamentos e materiais médico-hospitalares. O 

Secretário de Controle Interno do município de Alto Horizonte interpôs Recurso Ordinário para 

alterar decisão proferida pelo TCMGO, pela qual lhe foi aplicada multa em razão de 

irregularidade no controle de medicamentos e materiais hospitalares. O Relator apresentou voto 

em total convergência com a Secretaria de Recursos e com o Ministério Público de Contas 

manifestando-se por conhecer o Recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo 

integralmente o teor do Acórdão em todos os seus termos. Sustentou o Relator que foi constatada 

“falha de controle específico dos medicamentos e materiais médico-hospitalares adquiridos e 

estocados em Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)” (Achado de Auditoria 1), 

irregularidade que, além de violar dispositivos constitucionais (arts. 74 e 75 da CF/88 e art. 82 

c/c art. 29 da CE/89) e ato normativo de caráter geral expedido por este Tribunal (arts. 5º, IV e 

V, 19 a 27 da RNTC nº 004/01), ostenta significativo potencial lesivo, de tal modo que se impõe 

a aplicação de sanção pecuniária. Voto aprovado por unanimidade. Acórdão nº 06674/20, 

Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 28, disponível em: 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-

JURISPRUDENCIA-No-28.pdf 

 

1.4.17 Consulta. Município. Programa de Concessão de Crédito a Agricultores da Economia 

Familiar. Possibilidade. Requisitos legais. Programa não pode comprometer serviços 

essenciais.  O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Três Barras 

acerca da possibilidade de o Município financiar Programa do Setor da Agricultura Familiar com 

recursos próprios, com pagamento parcelado anual em cinco anos pelos beneficiários, com 

avalistas garantidores dos débitos, com incidência de juros de mora, multa e correção monetária 

em caso de atraso no pagamento das parcelas. Trata-se de Consulta relativa à possibilidade de 

instituição de programa de concessão de crédito a agricultores da economia familiar, cujos 

“recursos deverão ser aplicados na aquisição de máquinas e implementos, construção de galpões 

e abrigos para o cultivo de morango, semelhante ao Fundo Estadual do Desenvolvimento Rural, 

de modo que o Município atue como facilitador em relação a locação de recursos para a 

promoção e incentivo do desenvolvimento local”, como apontado pelo Consulente. Inicialmente, 

o Relator explicou que “o município, mediante lei específica, pode instituir programa para 

financiamento do setor de agricultura familiar por meio da concessão de crédito, utilizando 

recursos próprios, mediante a instituição de um fundo municipal por lei complementar (artigo 

165, § 9º, CF) e regulamentação por decreto”. Informou que “a lei específica deve disciplinar de 

maneira abstrata as hipóteses de concessão de crédito, prazos, condições, formas, os períodos de 

amortização, penalidades, dentre outras condições pertinentes a tal finalidade”. Destacou ainda 

que, “a destinação dos recursos deve ser autorizada por lei específica, com prévio demonstrativo 

da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, atender às condições estabelecidas na lei de 

diretrizes orçamentárias e estar prevista na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais, 

em atendimento aos artigos 15, 16, 26 e 27 da Lei Complementar nº 101/2000”. Para o Relator, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-28.pdf
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“os recursos financeiros destinados a pessoas físicas ou jurídicas, devem respeitar as normas 

pertinentes aos contratos de mútuo e outras da legislação especial, inclusive para que os contratos 

contenham estipulação da remuneração (juros) pelo empréstimo do dinheiro (artigos 406 e 591 

do Código Civil, artigo 1º, caput e § 3º, do Decreto nº 22.626/1933, e artigo 1º, inciso I, da 

Medida Provisória nº 2.172-32, de 23.08.2001), estando vedado o exercício de atividades típicas 

de instituições Financeiras”. Sobre o financiamento de programas do setor de agricultura familiar, 

o Relator destacou que “é recomendável que o financiamento de programas do setor da 

agricultura familiar, através de um fundo municipal, ocorra de forma subsidiária aos programas 

federais (como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF) e 

estaduais (como do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural), em razão das limitações de 

recursos dos entes municipais”. E ainda que “a criação de programas para financiar setores da 

atividade econômica pelo município deve ser precedida de planejamento e estudos prévios, de 

modo que reste demonstrada a viabilidade da criação de um fundo público, não comprometa 

programas relativos às áreas essenciais de atuação e competências municipais e não haja risco de 

desequilíbrio fiscal”. “O contrato firmado entre as partes deve prever as garantias que serão 

assumidas pelo particular, levando em consideração a realidade do produtor, a natureza do 

contrato e o prazo do crédito, bem como, quando se tratar de financiamento destinado à 

aquisição de máquinas e equipamentos, a constituição da propriedade fiduciária sobre os bens 

objeto do financiamento, mantida até a liquidação final do contrato”. O Relator esclareceu que 

“é recomendável que o ente público instituidor de mecanismo destinado à concessão de crédito, 

inclusive por meio de fundo, antes do início das operações, promova comunicação ao Banco 

Central do Brasil quanto às operações a serem realizadas, para cientificação do órgão fiscalizador 

do sistema financeiro nacional, a fim de evitar futuros transtornos para o ente e seus 

administradores em razão de eventuais restrições a tal espécie de operação ou pelo irregular 

exercício de atividades típicas de instituições financeiras”. Por fim, o Relator determinou a 

remessa do Prejulgado nº 2197 que trata das orientações acerca de instituição de 

fundos. @CON-19/00336577, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: 

Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.18  Consulta. Agências de Publicidade. Serviços subcontratados. Faturamento. 

Fornecedores ou prestadores de serviços. O TCE/SC revogou o Prejulgado 1506 e 

respondeu à Consulta formulada pelo Presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do 

Estado de Santa Catarina (Sinapro), com questionamento acerca de como os prestadores de 

serviços especializados de publicidade devem emitir suas notas fiscais com a criação 

do Prejulgado 2250. Trata-se de Consulta acerca do questionamento sobre a emissão de notas 

fiscais aos prestadores de serviços especializados em publicidade, com base na Lei 12.232/2010 

e os regramentos da Lei 4.680/1965, do Decreto 57.690/1966. Quanto ao faturamento dos 

serviços especializados, o Relator explicou que “não há qualquer menção a sua forma de 

realização na Lei 12.232/2010. O art. 14 da referida norma apenas impõe que os serviços 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2197
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900336577
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1506
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2250
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especializados exijam a apresentação, pelo contratado, de 3 (três) orçamentos obtidos entre 

pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido, e no que tange 

especificamente aos serviços de veiculação”, e o art. 15 traz determinação quanto à demonstração 

dos custos e das despesas ao contratante, no caso, “acompanhados da demonstração do valor 

devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos 

de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de 

empresa independente, sempre que possível”. Contudo, observou o Relator “há regramento 

específico para o faturamento dos serviços de veiculação na Lei 4.680/1965 e no Decreto 

57.690/1966, que aprovou o seu regulamento, no que tange à conceituação do serviço de 

veiculação e a sua forma de faturamento, cuja aplicação ocorre de maneira complementar, nos 

termos do § 2º do art. 1º da Lei n. 12.232/2010”. O Relator explicou que o art. 4º da Lei 

4.680/1965 dispõe que “são veículos de divulgação quaisquer meios de comunicação visual ou 

auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao público, desde que reconhecidos 

pelas entidades e órgãos de classe”. E o Decreto 57.690/1966, a partir do art. 10, “traz a 

regulamentação das normas cabíveis aos veículos de comunicação, e acerca do aspecto que cabe 

avaliar nesta consulta, ou seja, a forma de faturamento dos serviços”. Mas é o art. 15 do Decreto 

57.690/66 que determina que os serviços de divulgação “devem ser faturados em nome do 

anunciante que, no caso de contratação pública, é o próprio poder público”, ressaltou o Relator. 

O Relator fez a leitura conjugada do art. 15 do regulamento aprovado pelo Decreto n. 

57.690/1966 e do art. 15 da Lei n. 12.232/2010: “o faturamento deve ser realizado em nome do 

anunciante, sendo remetido pelo veículo de divulgação à agência de publicidade responsável pela 

propaganda e deverá conter a demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, 

da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como 

de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível”. 

Quanto aos demais serviços especializados, por ausência de regulamentação específica, o Relator 

informou que “aplicam-se de maneira complementar as normas da Lei n. 8.666/1993, também 

por força do que dispõe o § 2º do art. 1º da Lei n. 12.232/2010. Ou seja, os demais serviços 

especializados subcontratados pelas agências de publicidade, que não são os de veiculação, 

seguirão as normas previstas na lei geral de licitações”. Desta feita, para o Relator, “no que tange 

ao previsto na lei geral de licitações, a regra é que o vínculo jurídico é formado entre a 

Administração Pública (contratante) e a agência de publicidade (contratada), conforme previsto 

no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 8.666/19932. Logo, todos os demais serviços 

complementares deverão ser faturados contra a agência de publicidade”. Por fim, o Relator 

entendeu que “necessária a revogação do Prejulgado 1506, uma vez que este determina que todo 

e qualquer serviço especializado deve ser faturado contra a agência de publicidade, em 

excepcionar a situação dos referentes à veiculação, que sempre são faturados em nome do 

anunciante por força do que dispõe o art. 15 do Decreto 57.690/1966”. @CON-17/00432742, 

Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 79, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=205&idj=1957&op=doc 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700432742
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=205&idj=1957&op=doc
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2 Direito Constitucional  
 

2.1 Lei de Acesso à Informação. Dados sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais. 
Caráter público incontroverso. Imprensa. Direito de acesso às informações. Vedação 
judicial de uso da informação em reportagem noticiosa. Descabimento. Censura prévia. 
Impossibilidade. Veículo de imprensa jornalística possui direito líquido e certo de obter dados 
públicos sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais. Trata-se a discussão sobre pedido de 
acesso à informação mantida por órgãos públicos por veículo de imprensa, para produção de 
reportagem noticiosa. Tal reportagem pretende aceder a informações especificadas quanto a 
óbitos associados a boletins de ocorrência policial. Inicialmente, destaque-se que descabe 
qualquer tratamento especial à imprensa em matéria de responsabilização civil ou penal, em 
particular para agravar sua situação diante da generalidade das pessoas físicas ou jurídicas. É o 
que se assentou no julgamento da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido 
é que não se pode conceber lei, ou norma, que se volte especificamente à tutela da imprensa, para 
coibir sua atuação. Se há um direito irrestrito de acesso pela sociedade à informação mantida pela 
administração, porquanto inequivocamente pública, não se pode impedir a imprensa, apenas por 
ser imprensa, de a ela aceder. No entanto, o acórdão recorrido vai além, e efetivamente faz 
controle prévio genérico da veiculação noticiosa. Não se está diante sequer de um texto pronto 
e acabado, hipótese em que, de modo já absolutamente excepcional, poder-se-ia cogitar de 
apreciação judicial dos danos decorrentes de sua circulação, a ponto de vedá-la. Na hipótese, a 
censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística, fazendo mesmo secreta a 
informação reconhecidamente pública. É preciso reforçar a distinção entre duas questões tratadas 
pelo acórdão do Tribunal de origem como uma única. De um lado, cuida-se da atividade 
jornalística de veiculação noticiosa. Nesse ponto, é já inconcebível dar aspecto de juridicidade a 
qualquer forma de controle prévio da informação. Além disso, trata-se de acesso à informação 
pública, não apenas de atuação jornalística. A qualidade da última pode até depender da primeira, 
mas nada influencia no direito de aceder a dados públicos o uso que deles se fará. Não há razão 
alguma em sujeitar a concessão da segurança ao risco decorrente da divulgação da informação - 
que, reitere-se, é pública e já disponível na internet. Não há nem mesmo obrigação ou suposição 
de que a informação - pública - venha a ser publicada pela imprensa. A informação pública é 
subsídio da informação jornalística, sem com ela se confundir em qualquer nível. Os dados 
públicos podem ser usados pela imprensa de uma infinidade de formas, como base de novas 
investigações, cruzamentos, pesquisas, entrevistas, etc., nenhuma delas correspondendo, direta e 
inequivocamente, à sua veiculação. Não se pode vedar o exercício de um direito - acessar a 
informação pública - pelo mero receio do abuso no exercício de um outro e distinto direito - o 
de livre comunicar. Configura-se verdadeiro bis in idem censório, ambos de inviável acolhimento 
diante do ordenamento. Resp nº 1.852.629-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 682, 
disponível em: SearchBRS (stj.jus.br) 
 
 

https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270682%27
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2.2 COVID -19: direito ao acesso à informação e dever estatal de transparência na divulgação 
dos dados referentes à pandemia. A redução da transparência dos dados referentes à pandemia 
de COVID-19 representa violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal (CF), 
nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e transparência da 
Administração Pública e o direito à saúde. A CF consagrou expressamente o princípio da 
publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe 
absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a 
sociedade. À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a 
obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à sociedade. O acesso às 
informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do 
princípio democrático. Assim, salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever 
de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos arts. 
37, caput (1), e 5º, XXXIII e LXXII, da CF (1), pois “o modelo político-jurídico, plasmado na 
nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta”. 
Ademais, cumpre ressaltar que a República Federativa do Brasil é signatária de tratados e regras 
internacionais relacionados à divulgação de dados epidemiológicos, tais como o Regulamento 
Sanitário Internacional aprovado pela 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em 23 de maio de 2005, promulgado no Brasil pelo Decreto Legislativo 395/2009 (3). 
No caso, trata-se de três Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, tendo por 
objeto atos do Poder Executivo que teriam restringido a publicidade de dados relacionados à 
pandemia de Covid-19. Com esse entendimento, o Plenário referendou a medida cautelar 
concedida, para determinar que: (a) o Ministério da Saúde mantenha, em sua integralidade, a 
divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (COVID-19), inclusive no sítio 
do Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências, exatamente conforme 
realizado até o último dia 4 de junho de 2020; e (b) o Governo do Distrito Federal se abstenha 
de utilizar nova metodologia de contabilidade dos casos e óbitos decorrentes da pandemia da 
COVID-19, retomando, imediatamente, a divulgação dos dados na forma como veiculada até o 
dia 18 de agosto de 2020. ADPF 690 MC-Ref/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1000, disponível em: Informativo STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 
 

2.3 Plano para imunização da população contra a Covid-19. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência 
de violação dos direitos fundamentais à vida e à saúde por parte do governo federal ao não 
apresentar um plano de vacinação para a população brasileira contra a Covid-19. ODS3, ADPF 
nº 754/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, disponível em: Informativo STF :: 
STF - Supremo Tribunal Federal 
 

2.4 Foro por prerrogativa de função e ações de improbidade administrativa. É incompatível 
com a Constituição Federal (CF) norma de Constituição estadual que disponha sobre nova 
hipótese de foro por prerrogativa de função, em especial relativo a ações destinadas a processar 
e julgar atos de improbidade administrativa. O regramento referente ao foro por prerrogativa de 
função encontra-se plenamente disciplinado na CF, inclusive, para os âmbitos estadual e 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=690&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#COVID-19:%20direito%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20dever%20estatal%20de%20transpar%C3%AAncia%20na%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20dos%20dados%20referentes%20%C3%A0%20pandemia
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Plano%20para%20imuniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid-19%20ADPF%20754/DF%20e%20ADPF%20756/DF
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Plano%20para%20imuniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid-19%20ADPF%20754/DF%20e%20ADPF%20756/DF
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municipal, não comportando qualquer tipo de ampliação. Em outros termos, considera-se que a 
disciplina sobre a prerrogativa de foro encontra-se exaurida no âmbito da CF, não havendo 
espaço para o exercício da autonomia dos estados nessa esfera. Além disso, o constituinte 
derivado decorrente deve observar mínima equivalência com o modelo federal existente – seja se 
atendo ao que está previsto na CF, seja legislando por simetria. Cabe lembrar que em nenhum 
momento a CF cogita de foro por prerrogativa de função para o julgamento de autoridades 
processadas por ato de improbidade administrativa, sendo este um claro limite à competência 
dos estados para disporem sobre o tema em suas constituições. Ademais, conforme precedente 
da Corte sobre o tema (1), não é possível extrair da Constituição de 1988 a possibilidade de 
instituir foro por prerrogativa de função para os processos de natureza cível, notadamente os de 
improbidade administrativa. No caso, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face 
da Emenda Constitucional (EC) 85/2012, do Estado do Espírito Santo (2), que acrescentou a 
alínea h ao artigo 109, I, da Constituição estadual, que determina que as mesmas autoridades 
julgadas pelo Tribunal de Justiça nos processos criminais, sejam também julgadas por aquela 
Corte em ações que possam resultar na suspensão ou perda de direitos políticos ou na perda de 
função pública ou de mandato eletivo. Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, julgando 
procedente o pedido, declarou a inconstitucionalidade do art. 109, I, h, da Constituição do Estado 
do Espírito Santo, com redação dada pela EC 85/2012, e delimitou os efeitos da decisão, 
ressalvando de sua incidência os processos já transitados em julgado, com fundamento na 
garantia da segurança jurídica. ADI 4870/ES, Informativo do STF nº 1002, disponível em: 
Brasília, 7 a 11 de dezembro de 2020 Nº 1002/2020 (stf.jus.br) 
 

2.5 Contribuições sindicais de servidores estatutários e competência jurisdicional (Tema 
994). Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento 
e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. O art. 
114, III, da Constituição Federal (CF) (1) deve ser interpretado em conjunto com o art. 114, I, 
da CF (2), de modo a excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre 
o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter 
jurídico-administrativo. No julgamento da ADI 3395, a Corte suspendeu toda e qualquer 
interpretação dada ao art. 114, I, da CF que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a 
apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica 
relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Assim, embora com a promulgação da 
EC 45/2004 tenha sido incluído nas atribuições jurisdicionais da Justiça do Trabalho a 
competência para processar e julgar controvérsias pertinentes à representação de entidades 
sindicais, entre sindicatos e empregados e ações entre sindicatos e empregadores, o art. 114, III, 
da CF não pode ser interpretado de forma isolada, ao ser aplicado a demandas que digam respeito 
à contribuição sindical de servidores estatutários. O referido dispositivo, ao contrário, deve ser 
compreendido à luz da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao art. 114, I, 
da CF e aos limites estabelecidos quanto à ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que 
não inclui as relações dos servidores públicos. Com esses fundamentos, o Plenário, por 
unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário (< B>Tema 994 da repercussão geral) 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4319751
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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que impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que decidira pela 
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda em que se buscava o 
recolhimento e o repasse das contribuições sindicais dos servidores públicos daquela unidade 
federativa. RE 1089282/AM, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1001/20, disponível em: 
Informativo STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 
 

2.6 Empresa Estatal e participação nos lucros ou resultados. É constitucional a determinação 
de que a participação de trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas estatais deve 
observar diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo ao qual as entidades estejam sujeitas. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a análise de omissão inconstitucional 
parcial quando se demonstre insuficiência da normatividade adotada. Entretanto, não se constata 
essa omissão no art. 5º da Lei 10.101/2000, porque nele se tem disciplina suficiente e consistente 
sobre o direito à participação nos lucros e resultados das empresas estatais, de acordo com o 
disposto no inciso XI do art. 7º da Constituição Federal (CF) (1). Além disso, não há ofensa ao 
princípio da isonomia. A submissão das empresas estatais às diretrizes específicas estabelecidas 
pelo Poder Executivo, mesmo no que se refere ao cumprimento dos direitos trabalhistas, é fator 
de realce constitucional em razão do regime jurídico híbrido a que as entidades estão sujeitas. 
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e parágrafo único, da 
Lei 10.101/2000 (2); do art. 1º, V, do Decreto 3.735/2001; dos arts. 3º, §§ 3º e 4º, e 12, IV, VI e 
VII, da Portaria 27/2012 do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento (DEST/SE/MP); bem assim dos 
arts. 2º, IV e parágrafo único, 3º, I a V, e 5º, § 1º, da Resolução 10/1995 do Conselho de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE). Essas normas federais estabeleceram 
condições para a participação de trabalhadores nos lucros e resultados de empresas estatais. O 
Plenário julgou improcedente o pedido formulado, na parte em que conhecido, para declarar 
constitucional o disposto no caput e parágrafo único do art. 5º da Lei 10.101/2000. Não foi 
conhecida a pretensão quanto aos demais preceitos impugnados, porquanto apenas 
regulamentam a aludida lei e não cabe o exame de normas secundárias ou regulamentares, nesta 
via, por configurar-se ofensa indireta à CF. 
ADI 5417/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1001/20, disponível em: Informativo 
STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 ITBI. Negócio Jurídico da compra e venda de imóvel. Declaração judicial de nulidade. 
Insubsistência do fato gerador do tributo. Restituição dos valores recolhidos a título de 
imposto. A nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel viabiliza a restituição do 
valor recolhido pelo contribuinte a título de ITBI. De acordo com os arts. 156, II da CF, e 35, I, 
II, e III do CTN, o fato gerador do ITBI ocorre, no seu aspecto material e temporal, com a 
efetiva transmissão, a qualquer título, da propriedade imobiliária, o que se perfectibiliza com a 
consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a titularidade do bem, mediante o registro do 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1089282&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1001.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5417&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1001.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1001.htm
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título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Todavia, no caso verifica-se que o negócio 
jurídico que ensejou a transferência de propriedade do imóvel e, por conseguinte, a tributação 
pelo ITBI, não se concretizou em caráter definitivo devido à superveniente declaração de 
nulidade por força de sentença judicial transitada em julgado. Logo, não tendo havido a 
transmissão da propriedade, já que nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel 
entabulado pelas partes, ausente fato gerador do imposto em apreço, sendo devida a restituição 
do correspondente valor recolhido pelo contribuinte a tal título. EREson1.493.162-DF, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 682, disponível em: SearchBRS (stj.jus.br) 

 
3.2 COVID-19: limites de despesa total com pessoal e regime extraordinário fiscal e 

financeiro. Os limites da despesa total com pessoal e as vedações à concessão de vantagens, 
reajustes e aumentos remuneratórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) somente 
podem ser afastados quando a despesa for de caráter temporário, com vigência e efeitos restritos 
à duração da calamidade pública, e com propósito exclusivo de enfrentar tal calamidade e suas 
consequências sociais e econômicas. Como medida de combate aos efeitos negativos decorrentes 
da pandemia de COVID-19, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional (EC) 
106/2020 que instituiu o “regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 
enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia”. Nessa EC, há a previsão 
de uma autorização destinada a todos os entes federativos (União, estados, Distrito Federal e 
municípios) para a flexibilização das limitações legais relativas às ações governamentais que, não 
implicando despesas permanentes, acarretem aumento de despesa. Como se constata da leitura 
do art. 3º da EC 106/2020 (1), os pressupostos para que determinada despesa esteja desobrigada 
das limitações fiscais ordinárias, entre as quais aquelas previstas no art. 22 da LRF (2), são a 
exclusividade (a despesa deve ter como único propósito o enfrentamento da calamidade pública 
e suas consequências sociais e econômicas) e a temporariedade (a despesa deve ser 
necessariamente transitória e com vigência restrita ao período da calamidade pública). 
Nesse contexto, medida que acarrete a execução de gastos públicos continuados, como a 
contratação e aumento remuneratório e concessão de vantagens a servidores da área da saúde, 
não encontra fundamento constitucional, nem mesmo no regime fiscal extraordinário 
estabelecido pela EC 106/2020. No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 
pelo governador do estado do Acre, mediante a qual requer seja conferida interpretação conforme 
a Constituição aos arts. 19, 20, 21, 22 e 23 da LRF, de modo a afastar as limitações de despesa 
com pessoal, contratação, aumento remuneratório e concessão de vantagens aos servidores da 
área da saúde. Com esse entendimento, o Plenário conheceu parcialmente da ação e, na parte 
conhecida, julgou improcedente o pedido. ADI 6394/AC, Informativo de Jurisprudência do STF 
nº 1000, disponível em: Informativo STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 

 
3.3 Despesa. Pagamento. Regras: ordens bancárias (borderôs). Exceções: transferências, 

DOCs, TEDs e débitos automáticos. É recomendável que a Administração adote como regra 
a realização dos pagamentos por meio de emissão de ordens bancárias (borderôs), por ser a forma 
mais segura, vez que exige a observância prévia das fases da despesa (empenho, liquidação e 

https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270682%27
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=6394&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#COVID-19:%20limites%20da%20despesa%20total%20com%20pessoal%20e%20regime%20extraordin%C3%A1rio%20fiscal%20e%20financeiro
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pagamento), adotando como exceções, devidamente justificadas no respectivo processo, outras 
formas de pagamento como transferências, DOCs, TEDs e débitos automáticos, a fim de evitar 
a ausência de controle, bem como pagamentos irregulares e lesivos ao erário. Processo nº 11.529-
0/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 
(1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 
3.4 Dívida Ativa. Cobranças Administrativas e Judicial. Prioridade. É apropriado exaurir todas 

as possibilidades para a cobrança administrativa dos créditos a receber inscritos em dívida ativa, 
porém, é arriscado priorizar tal cobrança em detrimento da necessária e competente cobrança 
judicial, podendo chegar ao ponto de deixar prescrever esses créditos, considerando o dever legal 
de arrecadar e a supremacia do interesse público sobre a vontade do administrador. Processo nº 
9.771-3/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: 
BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 
 

3.5 Alerta. Cálculo da Despesa Total com Pessoal. Inclusão do Imposto de Renda Retido na 
Fonte. Grandeza simétrica que se anula sob o ponto de vista econômico, pois o valor 
pago é retido e lançado como receita do ente pagador. Situação de calamidade pública 
decorrente dos efeitos da pandemia do COVID-19. Exclusão do montante referente ao 
Imposto de Renda Retido na Fonte para o cálculo da despesa total com pessoal. Nova 
instrução processual. De acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - MDF3, 
emitido pelo Tesouro Nacional, o Imposto de Renda Retido na Fonte não poderá ser deduzido 
da Despesa Bruta com Pessoal para cálculo da Despesa Total com Pessoal, visto que tal tributo, 
do ponto de vista do ente empregador, não é despesa, mas receita tributária. De outra forma, a 
despesa com a remuneração bruta do servidor, a qual engloba o valor que, em um momento 
posterior, será retido para pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, é despesa com 
pessoal. Nestes termos, a remuneração bruta do servidor é despesa com pessoal para fins de 
apuração dos limites de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, pois diminui o Patrimônio 
Líquido da entidade, ao passo que o Imposto de Renda Retido na Fonte pelo ente é receita, pois 
aumenta o seu Patrimônio Líquido. Conforme se depreende, o posicionamento da Secretaria do 
Tesouro Nacional se estriba em fundamentos estritamente contábeis. O Imposto de Renda 
Retido na Fonte representa uma grandeza simétrica que se anula sob o ponto de vista econômico, 
pois o valor pago é retido e lançado como receita do ente pagador. Neste contexto, ao se 
incorporar o montante pago do IRRF para composição do índice de gastos com despesas de 
pessoal, o ente público será penalizado na medida em que a despesa foi anulada pela sua retenção 
e o respectivo valor lançado como receita própria, não havendo justificativa para sua inclusão no 
índice como despesa total com pessoal, uma vez que a despesa, de fato, não ocorreu. Tal efeito 
se mostra mais acentuado e visível em situações de escassez de recursos que impedem o 
crescimento projetado da RCL. Portanto, considerando a atual situação de calamidade pública 
decorrente dos efeitos da pandemia do COVID-19 pela qual passamos, cujos reflexos deverão 
ser sentidos mais rigorosamente nos próximos exercícios diante da expectativa de baixo 
crescimento sustentado do País, mostra-se oportuno, até que a situação conjuntural se altere 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
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satisfatoriamente, que este Tribunal de Contas, excepcionalmente, passe a desconsiderar o 
montante referente ao IRRF pago pelo ente público para o cálculo da despesa total com pessoal. 
Processo nº 359772/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 89/20, disponível em: Boletim 
de Jurisprudência TCE/PR - Nº 89 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
3.6 A Desvinculação das Receitas dos Municípios, prevista no art. 76-B do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 93/2016 aplica-se às receitas relativas à contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública. Tratam os autos de consulta formulada por controlador-geral 
municipal, in verbis:1) Qual a interpretação deste Tribunal de Contas, acerca da abrangência 
da emenda constitucional 93/2016, em especial acerca da incidência desta (desoneração) sobre a 
Receita de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública? 2) Caso seja possível 
a incidência da desoneração sobre a Receita advinda da COSIP, poderia o Município, através de 
Decreto Municipal, estabelecer tal desvinculação ou seria necessária lei em sentido estrito? 3) 
Caso possível a desoneração sobre as receitas da COSIP, poderia o Município praticar a 
desoneração a partir da promulgação da Emenda Constitucional 93/2016, sobre os saldos 
remanescentes nas contas específicas da COSIP? Admitida a consulta, o relator, conselheiro 
Sebastião Helvecio, afirmou que a Emenda Constitucional n. 93/2016 inseriu o art. 76-B no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias a fim de conferir às entidades municipais a 
prerrogativa de desvincular, até 2023, 30% das receitas relativas a impostos, taxas e multas, bem 
como de outras receitas correntes, instituindo-se, assim, a denominada Desvinculação das 
Receitas dos Municípios (DRM). Sobre a abrangência da emenda, questionada pelo consulente 
no item 1, o relator observou que o caput do art. 76-B dispõe sobre as receitas relativas a 
“impostos, taxas e multas”, além de “outras receitas correntes”, sem menção específica à 
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP. No entanto, alertou que 
o dispositivo não pode ser interpretado de forma literal, uma vez que a redação conferida ao 
artigo, a partir da menção a “impostos, taxas e multas”, busca ampliar ao máximo o seu alcance, 
incluindo, ao final “outras receitas correntes” – referindo-se, portanto, à generalidade dos 
ingressos correntes. Concluiu, então, que a Desvinculação das Receitas dos Municípios aplica-se 
à COSIP. Ao analisar o segundo questionamento, mencionou que o Supremo Federal já se 
manifestou, declarando não ser inconstitucional “a desvinculação de parte da arrecadação de 
contribuição social, levada a efeito por emenda constitucional”, e instado a manifestar-se sobre 
o tema em outras oportunidades, manteve o seu entendimento. Complementou que interpretação 
distinta não caberia à COSIP, e a própria Constituição da República, em seu artigo 149-A prevê 
o instituto, para, a seguir, no ADCT, desvincular temporária e excepcionalmente parte do 
produto de sua arrecadação. Dessa maneira, considerando a natureza da norma e o seu objetivo, 
sobretudo à luz do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, alteou que o art. 
76-B do ADCT ostenta eficácia plena, porquanto possui todos os elementos necessários para sua 
autoaplicabilidade, podendo, portanto, ser operacionalizado via decreto, dispensando edição de 
lei em sentido estrito para a sua aplicação. Por fim, relativamente à terceira indagação, asseverou 
que a EC n. 93/2016, nos termos de seu artigo 3º, uma vez em vigor, produziria efeitos a partir 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 73 de 107 

 

de 1º de janeiro de 2016. Assim, concluiu que não podem ser desvinculados os saldos das 
referidas receitas relativos a exercícios anteriores a 01/01/2016, uma vez que a Desvinculação 
das Receitas dos Municípios operada pelo art. 76-B do ADCT produz efeitos sobre as receitas 
efetivamente arrecadadas a partir de 01/01/2016, devendo ser estritamente observadas, na 
realização de eventuais ajustes contábeis, as disposições da Lei n. 4.320/64 e demais normas do 
Direito Financeiro aplicáveis. O conselheiro Cláudio Couto Terrão pediu vista dos autos e após 
análise detida da matéria acompanhou integralmente o voto do relator. Diante do exposto, a 
consulta foi respondida nos seguintes termos: 1) A Desvinculação das Receitas dos Municípios, 
prevista no art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada 
pela Emenda Constitucional n. 93/2016, aplica-se às receitas relativas à Contribuição para o 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública; 2) Considerando a natureza da norma e o seu objetivo, 
sobretudo à luz do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, o art. 76-B 
do ADCT ostenta eficácia plena, porquanto possui todos os elementos necessários para sua 
autoaplicabilidade, podendo, portanto, ser operacionalizado via decreto, dispensando edição de 
lei em sentido estrito para a sua aplicação; 3) A Desvinculação das Receitas dos Municípios 
operada pelo art. 76-B do ADCT produz efeitos sobre as receitas efetivamente arrecadadas a 
partir de 01/01/2016, devendo ser estritamente observadas, na realização de eventuais ajustes 
contábeis, as disposições da Lei n. 4.320/64 e demais normas do Direito Financeiro aplicáveis. 
Consulta n. 105412, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 222, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624901#2 
 

3.7 Medidas administrativas para garantia do crédito tributário. É constitucional a averbação, 
inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa (CDA) nos órgãos de registro de bens 
e direitos sujeitos a arresto ou penhora, relativamente aos créditos inscritos em dívida ativa da 
União. Preceitua o art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN) (1) que, se o contribuinte que 
tem contra si uma dívida inscrita, alienar algum bem do seu patrimônio, presume-se que ele esteja 
em fraude, de forma que o terceiro que eventualmente adquira esse bem, sujeita-se à eventual 
invalidação do seu negócio jurídico. Logo, embora a averbação seja uma forma de a Fazenda 
Pública efetivamente induzir ao pagamento da dívida, ela é uma regra objetiva que também tem 
a finalidade de proteção de terceiros inocentes, sendo, pois legítima e relevante. É 
inconstitucional a previsão legal que permite à Fazenda Nacional tornar indisponíveis, 
administrativamente, bens dos contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos 
fiscais a serem executados. A indisponibilidade de bens e direitos exige, tal qual a regra no direito 
brasileiro, a atuação do Poder Judiciário. A decretação de indisponibilidade é uma restrição a 
parte substantiva do direito de propriedade, que envolve as faculdades de usar, fruir e dispor. 
Logo, fazer cessar a disponibilidade de bens e direitos é intervenção drástica sobre o direito de 
propriedade e sujeita-se à cláusula de reserva de jurisdição. Além disso, não há razão para que a 
indisponibilidade seja determinada em sede administrativa quando a Fazenda Pública pode, pelo 
simples ajuizamento da execução, averbar a indisponibilidade de bem que venha a penhorar, 
observada a ordem de prioridades da legislação. Mesmo durante o processo administrativo 
tributário, se Administração Pública tiver razões para suspeitar de fraude à execução ou de ameaça 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054122
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624901#2
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de fraude à execução, pode entrar com ação cautelar e, também nessa hipótese, pedir a 
indisponibilidade de bens. Portanto, a Administração Pública tem meios legítimos e relativamente 
singelos de recorrer ao Poder Judiciário para obter a indisponibilidade de modo que não há razão 
para que ela decorra automaticamente de uma simples decisão administrativa. É constitucional a 
comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros 
relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Tal qual decidido 
na ADI 5135, na qual entendeu-se legitimo o protesto de certidão de dívida ativa (CDA) (2), 
comunicar um fato a um órgão de proteção ao crédito não é uma restrição ao direito de 
propriedade, mas tão somente um alerta a terceiros de boa-fé. Por fim, não há se falar em 
inconstitucionalidade formal, pois não se está a discutir elementos do crédito tributário, tema 
para o qual há exigência de tratamento por lei complementar. No caso, trata-se apenas de 
questões procedimentais, matéria que pode ser regulamentada por lei ordinária. Com esses 
fundamentos, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, nos termos do voto médio do 
Ministro Roberto Barroso (redator para o acórdão), julgou parcialmente procedente o pedido 
formulado em seis ações diretas de inconstitucionalidade, para declarar constitucional o inciso I 
do § 3º do art. 20-B da Lei 10.522/2002 (3) e inconstitucional a parte final do inciso II do § 3º 
do mesmo art. 20-B, onde se lê "tornando-os indisponíveis" (4), ambos na redação dada pela Lei 
13.306/2018. ADI 5881/DF, Informativo STF nº 1002/20, disponível em:  Brasília, 7 a 11 de 
dezembro de 2020 Nº 1002/2020 (stf.jus.br) 
 

3.8 Finanças Públicas. Câmara Municipal. Folha de Pagamento. Limite Constitucional. 
Base de Cálculo. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de 
Colatina, com o seguinte questionamento: “No Total de Gastos com remuneração de pessoal da 
Câmara Municipal, adstrito ao limite contido no art. 29-A, §1º, da CF/88, o pagamento de 
inativos e pensionistas com recursos orçamentários próprios são computadas para aferição do 
limite de 70% (setenta por cento) da Receita com Folha de Pagamento? O Plenário, à 
unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu na forma do Parecer em Consulta 
TC nº 23/2013, no seguinte sentido: Para efeito do disposto no § 1º, do art. 29-A, da CF/88, a 
folha de pagamento não inclui outras despesas senão aquelas exclusivamente relacionadas ao 
pagamento da remuneração dos servidores e dos subsídios dos Vereadores, bem como exclui os 
encargos previdenciários a cargo dos Vereadores, abstraídos os gastos com inativos e pensionistas 
(art. 29-A, caput, da CF/88), e os encargos de responsabilidade da Câmara Municipal. Parecer 
em Consulta TC 15/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-108.pdf 
 

3.9 Finanças Públicas. COVID-19. Calamidade Pública. Despesa de Pessoal. Cuida-se de 
consulta formulada pelo prefeito municipal de Iconha, suscitando os seguintes questionamentos 
a esta Corte de Contas: “1) A Decretação feita pelo Estado do Espírito Santo na forma do 
Decreto nº 0446-S de 02 de abril de 2020 atinge o Município que não decretou Calamidade 
Pública, quanto a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020, especialmente artigo 8° e os 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313633602&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5341622
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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efeitos da LRF (Lei Complementar n° 101/2000)? 2) Quanto ao disposto no art. 8°, incisos I e 
IX poderia o Município, por não ter decretado estado de calamidade a nível municipal, fazer 
modificação em sua legislação para alteração do plano de cargo e carreiras, bem como poderia 
conceder quinquênios, licenças-prêmio, promoção e progressão de carreira e demais mecanismos 
equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado 
tempo de serviço”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, 
a respondeu nos seguintes termos: O Decreto Executivo 0446-S, da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, não se destina ao desígnio de reconhecer a calamidade pública para 
fins de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 8° da Lei Complementar 173/2020 
para os municípios espírito-santenses e o estado do Espírito Santo, tenham estes requerido ou 
não esse reconhecimento. O Decreto Legislativo 06/2020 do Congresso Nacional reconheceu a 
calamidade pública para todo o território nacional, abarcando o estado do Espírito Santo e todos 
os municípios espírito-santenses, para fins do art. 65, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do art. 8º, 
da Lei Complementar 173/2020. Os entes federativos, mesmo que sujeitos ao art. 8º, da Lei 
Complementar 173/2020, PODEM praticar atos que aumentem a despesa relativa à remuneração 
de membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares quando: a) 
derivada de sentença judicial transitada em julgado; b) derivada de determinação legal anterior à 
calamidade pública, não inserida na proibição de outro inciso E cujo período de aquisição já tenha 
se completado antes do reconhecimento da calamidade, inclusive para anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes, observadas as limitações do art. 
21, da Lei de Responsabilidade Fiscal; c) derivada determinação legal anterior à calamidade 
pública E cujo período de aquisição se complete após o reconhecimento da calamidade pública 
para as vantagens não explicitamente listadas no inciso IX, do art. 8º, da LC 173/2020, dentre as 
quais as progressões e promoções, observadas as limitações do art. 21, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Os entes federativos sujeitos ao art. 8º, da Lei Complementar 173/2020, NÃO PODEM 
praticar atos que aumentem a despesa relativas à remuneração de membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares quando: a) derivada de lei posterior ao 
reconhecimento da calamidade pública; b) derivada determinação legal anterior à calamidade 
pública E cujo período de aquisição se complete após a publicação da LC 173/2020 (28/05/2020) 
para as vantagens explicitamente listadas no inciso IX, do art. 8º, da LC 173/2020, quais sejam, 
anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio, demais mecanismos equivalentes que 
aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. 
No caso dessas verbas, além do pagamento da vantagem ser proibido, fica suspensa a contagem 
do período aquisitivo entre a publicação da Lei 173/2020 (28/05/2020) e 31/12/2021. Os entes 
federativos sujeitos ou não ao art. 8º, da Lei Complementar 173/2020, PODEM 
incondicionalmente fazer modificação em sua legislação para alteração do plano de cargo e 
carreiras quando a alteração não implicar aumento de despesa. Parecer em Consulta TC 17/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 108, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf 

 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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4.      Direito Previdenciário 

4.1 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Paridade. Vantagem. Requisito.  As vantagens 
concedidas aos servidores ativos não são, de pronto, estendidas aos inativos, considerando, tão 
somente, o instituto da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003. Para que isso ocorra, é preciso 
que o benefício: i) seja de caráter geral e guarde vinculação com o cargo efetivo; ii) não seja pago 
em decorrência do exercício de atividade de natureza transitória; e iii) não seja condicionado ao 
preenchimento de requisitos impostos por lei incompatíveis com a inatividade, a exemplo da 
obrigatoriedade de participação em programa de reciclagem anual. Acórdão nº 12458/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 336, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal 
TCU 
 

4.2 A base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP, devida pelas Autarquias Gestoras 
de Previdência Social, é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas 
e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências  a outras 
entidades públicas. Versam os autos sobre consulta formulada por superintendente de instituto 
de previdência e assistência social municipal, por meio da qual formula a seguinte questão: ”Qual 
a base de cálculo do PASEP das Autarquias Gestoras de Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS e esta contribuição deve ser suportada pelos recursos da Taxa de Administração ou com 
recursos Previdenciários? (SIC)” O relator, conselheiro Wanderley Ávila, inicialmente destacou 
que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) trata-se de 
contribuição social de natureza tributária instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3 de 
dezembro de 1970, sendo posteriormente integrado ao Programa de Integração Social (PIS), por 
meio da Lei Complementar n. 26, de 11 de setembro de 1975, com o objetivo de financiar o 
pagamento do seguro-desemprego e o abono salarial. No que tange à base de cálculo, afirmou 
que a Lei Federal n. 9.715/1998, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, estabelece, 
em seu art. 2º, que a contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente pelas pessoas 
jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas 
– incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra 
entidade da Administração Pública, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades 
públicas – e das transferências correntes e de capital recebidas. Citou a Solução de Consulta n. 
278 – Cosit, por meio da qual a Receita Federal do Brasil se manifestou acerca da contribuição 
para o PIS/PASEP, e o Processo n. 887550 deliberado por esta Corte, na sessão da 2ª Câmara, 
em 16/10/2017, para responder ao consulente, com base nesses posicionamentos, da seguinte 
maneira: 1- A base de cálculo da Contribuição Social ao PIS/PASEP, devida pelas autarquias 
gestoras de RPPS, é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das 
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências a outras entidades 
públicas. Integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP as seguintes receitas 
correntes auferidas por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ainda que 
intraorçamentárias: contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas; contribuição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
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/lcp/lcp08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9715.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83446
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83446
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/887550
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patronal para o RPPS; contribuição patronal em regime de débitos e parcelamentos – RPPS; 
rendimentos de aplicações financeiras. 2- A Contribuição ao PIS/PASEP, tributo resultante da 
arrecadação da receita previdenciária, destina-se à formação do patrimônio do servidor e não à 
administração do regime de previdência. Assim, não deve ser custeada com recursos da Taxa de 
Administração. Os recursos relativos à Taxa de Administração se destinam, exclusivamente, ao 
custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da 
Unidade Gestora do RPPS, nos termos do art. 15 da Portaria MPS 402/2008. Na sequência, o 
conselheiro Cláudio Couto Terrão pediu vista dos autos. Ao proferir seu voto, manifestou estar 
de pleno acordo com as razões e a conclusão à qual chegou o relator, relativamente ao primeiro 
ponto, e passou a expor sua divergência quanto a segunda questão. Observou que, do tratamento 
normativo conferido à matéria, Lei n. 9.717/98, que estabelece regras gerais para a organização e 
o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos em todas as 
esferas federativas, regulamentada pela Portaria n. 402/08, do então Ministério da Previdência 
Social, extrai-se que os recursos previdenciários, assim entendidos como todos os bens e valores 
vinculados ao RPPS, somente podem ser destinados ao pagamento dos benefícios 
previdenciários ou à composição da taxa de administração. Complementou que o PASEP há de 
ser compreendido como despesa necessária ao funcionamento da unidade respectiva, uma vez 
que constitui obrigação legal própria de sua existência com essas características, e que, nessas 
circunstâncias, faz-se presente hipótese de cobertura pela taxa de administração, que se destina 
justamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao 
funcionamento da unidade gestora, salvo no que toca à contribuição incidente sobre as receitas 
decorrentes das aplicações financeiras, que deve ser suportada por seus próprios rendimentos. 
Nesse mesmo sentido, mencionou manifestações do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (Consulta n. 17/2018, Processo n. 6996/18, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Subst. 
Vasco Jambo, sessão de 31/10/20), do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
(Resolução de Consulta n. 23/2012, Processo n. 19.681-9/2012, Tribunal Pleno, Rel. Cons. 
Válter Albano, sessão de 11/12/12) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Consulta n. 
43070/14, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Artagão de Mattos Leão, sessão de 23/07/15). Com efeito, 
diante das teses já fixadas nas demais Cortes de Contas e das disposições do art. 13, § 1º, c/c art. 
15, incisos I e II, ambos da Portaria n. 402/08, entendeu que as contribuições para o PASEP, 
devidas por autarquia gestora de RPPS, devem ser custeadas, em regra, pela taxa de administração, 
ressalvadas as contribuições incidentes sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras, a 
serem suportadas por seus próprios rendimentos. Diante do exposto, o Tribunal Pleno fixou 
prejulgamento de tese, com caráter normativo, por maioria, vencidos em parte, o conselheiro 
relator e o conselheiro Durval Ângelo, nos seguintes termos: 1. a base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/PASEP, devida pelas Autarquias Gestoras de Previdência Social, é composta pelo 
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital 
recebidas, deduzidas as transferências a outras entidades públicas. Integram a base de cálculo as 
receitas de contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas; contribuição patronal para 
o RPPS; contribuição patronal em regime de débitos e parcelamentos – RPPS; rendimentos de 
aplicações financeiras; 2. em face das disposições do art. 13, § 1º, c/c art. 15, incisos I e II, ambos 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/07/PORTARIA-MPS-n%C2%BA-402-de-10dez2008-atualizada-at%C3%A9-19jul2017.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9717.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/09/Portaria-MPS-no-402-de-10dez2008-atualizada-04set2018.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/06996/2018
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/196819/ano/2012/num_decisao/23/ano_decisao/2012
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/8/pdf/00280259.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/8/pdf/00280259.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/09/Portaria-MPS-no-402-de-10dez2008-atualizada-04set2018.pdf
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da Portaria n. 402/08, as contribuições para o PASEP devidas por autarquia gestora de RPPS 
devem ser custeadas, em regra, pela taxa de administração, ressalvadas as contribuições incidentes 
sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras, a serem suportadas por seus próprios 
rendimentos. Consulta n. 1076896, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 221, disponível 
em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

4.3 Recurso de Reconsideração. Contribuição Previdenciária. Certidão Positiva com Efeito 
de Negativa Não Comprova a Ausência de Débitos. Acumulação de Cargos. 
Incompatibilidade de Horário. Licitação. Irregularidade no Edital. Falha Formal Não 
Exclui Falha de Natureza Grave. Sonegação de Documento e Informação na Inspeção 
In Loco. Documentação Enviada em Sede Recursal. Conhecimento. Provimento Parcial. 
Manutenção da Irregularidade das Contas.  Redução da Multa. Recurso de Reconsideração 
contra decisão que julgou as Contas Irregulares do Fundo Municipal de Saúde de Pentecoste-CE. 
A Certidão Positiva com efeito de negativa informa, somente, que existe um débito, com a 
exigibilidade suspensa, normalmente devido um acordo feito para parcelamento. A transferência 
do valor fora do prazo gera obrigação de pagar juros e multa. O recorrente não apresentou 
documentos demonstrando que não havia acumulação, ou que estava sendo respeitada a exceção 
constitucional de acumulação de dois cargos com compatibilidade de horários. As falhas formais 
praticadas no edital de licitação não afasta a gravidade das mesmas. Os documentos sonegados 
na inspeção in loco foram enviados em fase recursal, evidenciando a regularidade do processo de 
pagamento. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, 
conheceu do Recurso de Reconsideração dando provimento parcial, mantendo a irregularidades 
das contas e reduzindo as multas. Processo nº 00691/2020-1, Informativo de Jurisprudência do 
TCECE nº 4/2020, disponível em:  
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
4.4 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Jurisprudência. Retroatividade. A vedação 

à aplicação retroativa de nova interpretação (art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 
9.784/1999) não incide sobre a apreciação de atos de pessoal que ainda não tenham sido objeto 
de registro pelo TCU, pois constituem atos complexos, que somente se aperfeiçoam, 
incorporando-se ao patrimônio jurídico do administrado, quando registrados pelo Tribunal. 
Acórdão nº 12.473/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 377, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência | Portal TCU 

 
4.5 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus. Carreira Auditoria da Receita 

Federal. Contribuição Previdenciária. Base de Cálculo. É indevido o pagamento do bônus 
de eficiência e produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, a inativos e pensionistas, porquanto 
essa mesma norma exclui a vantagem da base de cálculo da contribuição previdenciária dos 
segurados. No regime contributivo previdenciário constitucional, é vedado ao servidor público 
carrear para os proventos da aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/09/Portaria-MPS-no-402-de-10dez2008-atualizada-04set2018.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1076896
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9784.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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13464.htm
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remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário. Acórdão nº 12507/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 377, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
4.6 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Doença especificada em Lei. Proventos integrais. 

Rol taxativo. O rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis que permitem a concessão de 
aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais é taxativo (art. 186, inciso I e § 
1º, da Lei 8.112/1990), não sendo possível interpretação extensiva que inclua outras doenças não 
expressamente mencionadas em lei, ainda que consideradas graves e incuráveis pela medicina 
especializada. Acórdão nº 13.281/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 338, disponível em: 
Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
4.7 Aposentadoria de professor. Utilização de tempo de serviço já considerado quando da 

concessão da primeira aposentadoria da servidora. Ilegalidade e negativa de registro, 
com determinação ao Fundo Previdenciário. Após inúmeras diligências à origem, constatou-
se que o tempo de contribuição utilizado para a concessão da aposentadoria agora analisada já 
havia sido computado quando da concessão da primeira aposentadoria da servidora no cargo de 
Professor (autos 871587/13). A utilização do tempo de contribuição já utilizado para a concessão 
de outro benefício não é admitida em nosso ordenamento, situação que se encontra bem 
pacificada inclusive em âmbito judicial. Assim, uma vez que a unidade técnica identificou a 
utilização de tempo de serviço já utilizado para a concessão da primeira aposentadoria da 
servidora, nos termos consignados pelo Ministério Público de Contas, impõe-se a julgar pela 
ilegalidade do ato com a negativa de seu registro. De toda sorte, faz-se necessário possibilitar que 
a servidora retorne ao cargo em que se deu a aposentadoria, a fim de completar o tempo faltante 
ou, se cumprir com os demais requisitos, seja o ato de aposentadoria revisto, a fim de se adequar 
ao tempo de serviço desconsiderando o tempo já utilizado em outro ato de aposentadoria. Assim, 
nos termos dos Pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas, julga-se pela 
ilegalidade do ato em questão, com a negativa de seu registro, devendo o Órgão Previdenciário 
possibilitar, com urgência, o retorno da servidora à atividade ou a revisão do ato de aposentadoria, 
nos termos acima consignados, além de intimá-la quanto à negativa de registro do ato de 
inativação por esta Corte de Contas. Processo nº 1012865/15, Boletim de Jurisprudência do TCE 
nº 89/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 89 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
4.8 Ato de inativação. Aposentadoria. Incidente de Inconstitucionalidade. Sobrestamento. 

Declaração inconstitucionalidade de normas municipais por meio do Acórdão nº 
3.555/20-Pleno. Pareceres uniformes pela legalidade e registro. Considerações do relator 
quanto à instrução processual. Registro. A única controvérsia na análise do presente processo 
consistia no fato de o cálculo dos proventos da aposentadoria em apreço ter sido fundamentado 
em normas municipais que foram declaradas inconstitucionais por esta Corte no processo nº 
47720/17 (Acórdão nº 3.555/18 - Pleno). Entretanto, foram conferidos efeitos ex nunc à referida 
decisão por meio de decisão proferida no Recurso de Revisão nº 870317/18 (Acórdão nº 
3.267/19 - Pleno), segundo a qual a tese fixada no Acórdão nº 3.555/18 - Pleno só deve atingir 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
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os atos de inativação cuja concessão do respectivo benefício tenha se dado após a publicação da 
referida decisão, ou seja, a partir de 29/11/2018. Assim sendo, conforme exposto pela unidade 
técnica, o referido entendimento não é aplicável à apreciação da legalidade do ato de inativação 
em apreço. De outro lado, a unidade técnica informou que foi concedida liminar no Mandado de 
Segurança nº 0015027-07.2020.8.16.0000 suspendendo os efeitos dos Acórdãos supracitados, de 
modo que o entendimento fixado nestas decisões não vincularia mais a apreciação da legalidade 
do ato de inativação objeto dos presentes autos. Segundo a referida decisão judicial, esta Corte 
de Contas não teria competência para declarar a inconstitucionalidade de ato normativo do Poder 
Público, ou seja, seria cabível apenas o controle de constitucionalidade a ser realizado por cada 
julgador no caso concreto. A referida decisão, entretanto, foi afastada pelo Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a segurança incialmente concedida, reestabelecendo-
se os efeitos da decisão pela inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 5.773/2011 
(Acórdão nº 3.555/18 - Pleno), assim como a decisão que modulou os efeitos desta (Acórdão nº 
3.267/19 - Pleno). Conforme o exposto, considerando que a decisão que declarou a 
inconstitucionalidade das normas municipais que fundamentaram o cálculo dos proventos não é 
aplicável ao ato objeto dos presentes autos e que não foi constatada nenhuma outra irregularidade 
na concessão do benefício em apreço, acolhidos os opinativos uniformes propondo seja a 
aposentadoria em análise considerada legal, concedendo-lhe o respectivo registro. Processo nº 
163621/16, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 89/20, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 89 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
4.9 Inativação do servidor municipal. Cálculos dos proventos. Ausência de violação ao art. 

40, § 2º da CF, sustentada pelo Ministério Público de Contas. Observância do disposto 
no Acórdão nº 3155/14-Pleno. Última remuneração não se equivale ao último 
contracheque, mas à totalidade das verbas incorporáveis. Cálculo das verbas transitórias 
foi realizado com base em lei municipal julgada inconstitucional, com efeitos ex nunc. 
Ato anterior à publicação de recomendações para adequação aos ditames da lei de 
licitações.  Trata-se de processo de inativação de professora da rede pública de ensino municipal, 
com base no art. 6º, da Emenda Constitucional no 41/2003, promovido pelo Decreto 
11.990/2014, publicado em 27/09/2014. Compulsando os autos identifica-se que tanto a 
Coordenadoria de Gestão Municipal quanto o Ministério Público de Contas são uniformes 
quanto à implementação dos requisitos para a inativação da Sra., com base no art. 6º, da Emenda 
Constitucional 41/2003, pois a controvérsia travada refere-se, exclusivamente, ao cálculo dos 
proventos. Em seu derradeiro opinativo, o Ministério Público de Contas apontou possível ofensa 
ao art. 40 § 2º, da Constituição Federal, pois o valor dos proventos teria excedido o valor da 
última remuneração. Não assiste razão ao órgão ministerial, na medida em que o relatório 
circunstanciado e o comprovante de remuneração (peças 3 e 7) indicam que o valor da última 
remuneração, utilizado como base para cálculo da contribuição previdenciária, totalizou R$ 
2.710,67, enquanto os proventos, compostos de vencimento, ATS e média de gratificações 
transitórias, foram fixados em R$ 2.710.67. Assim, considerando que o valor dos proventos foi 
equivalente ao valor da remuneração utilizada como base para os descontos previdenciários, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
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afasta-se a alegada ofensa ao dispositivo constitucional. Saliente-se, inclusive, que o valor da 
última remuneração não se confunde com o último contracheque, mas se refere à totalidade das 
verbas incorporáveis, conforme já decidido por esta Corte de Contas no Prejulgado 7, pelo 
Acórdão no 3155/14, do Tribunal Pleno. E, por fim, em relação ao cálculo das verbas transitórias 
incorporadas, que se fundamentaram nos dispositivos da Lei Municipal 5773/2011, em especial 
art. 5º, § 2º, conforme bem delineado pela Coordenadoria de Gestão Municipal, houve a 
concessão de eficácia prospectiva em sede recursal ao Acórdão nº 3555/18-STP, proferido no 
Incidente de Inconstitucionalidade nº 47720/17, que considerou inconstitucionais alguns 
dispositivos da supracitada lei municipal, razão pela qual os efeitos da decisão não atingem as 
aposentadorias concedidas antes de 29/11/2018. No caso em exame, o ato de inativação foi 
publicado em 27 de setembro de 2014 (Decreto nº 11.990/14, peça 11). Por este mesmo motivo, 
acompanha o entendimento de que a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 
0015027- 07.2020.8.16.0000, que suspendeu os acórdãos proferidos no referido incidente de 
inconstitucionalidade, não interfere na análise do presente processo. Processo nº 1029692/14, 
Boletim de Jurisprudência do TCE nº 89/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR 
- Nº 89 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
4.10 Enquanto a relação entre os entes federados e as entidades abertas de previdência 

complementar não for disciplinada por meio da lei complementar nacional, somente 
entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos 
de benefícios patrocinados pelos Municípios. Versam os autos sobre consulta formulada por 
prefeito municipal, vazada nos seguintes termos: “O município, figurando como averbador, 
poderia aderir a um contrato de plano coletivo de benefícios de caráter previdenciário, operado 
por uma EAPC – Entidade Aberta de Previdência Complementar, nos termos da LC n. 109, de 
29/05/2001?; Em caso positivo, qual seria a forma de contratação da EAPC?” Admitida a 
consulta, o relator, conselheiro Gilberto Diniz, realçou que a Emenda Constitucional n. 103, de 
12/11/2019, intitulada Reforma da Previdência, modificou diversos dispositivos do art. 40 
da Constituição da República, disciplinadores do regime próprio de previdência social dos 
servidores titulares de cargos efetivos, dentre os quais destacou os §§ 14, 15 e 16, que preceituam 
que os entes federados, por meio de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, deverão 
instituir regime de previdência complementar para servidores titulares de cargos efetivos, operado 
por entidades fechada ou aberta de previdência complementar, cujo valor máximo das 
aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social será equivalente ao limite 
máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os casos em que o 
servidor tenha ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar. Salientou que a referida emenda 
estabeleceu prazo de até dois anos, contado a partir da data da sua entrada em vigor, para a 
instituição e conformação do regime de previdência complementar ao disposto nos §§ 14 a 16 
do art. 40 da Constituição da República, bem como para compatibilização do órgão ou entidade 
gestora do regime próprio de previdência social às disposições do § 20 do art. 40, também 
da Constituição, as quais dizem respeito, em síntese, à vedação da existência de mais de um 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-89-2020/333084/area/242#6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp109.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#:~:text=Emenda%20Constitucional%20n%C2%BA%20103&text=Altera%20o%20sistema%20de%20previd%C3%AAncia,do%20%C2%A7%203%C2%BA%20do%20art.
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/constituicaocompilado.htm
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regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em 
cada ente federado. Conforme manifestação da Unidade Técnica, arrematou que o § 15 do art. 
40 da Constituição da República passou a permitir que o regime de previdência complementar 
oferecesse plano de benefícios intermediados por entidades abertas de previdência 
complementar; no entanto, enquanto não for editada lei complementar disciplinando a relação 
entre os entes da federação, na condição de patrocinadores, e as entidades abertas de previdência 
complementar, não é permitido aos Municípios aderir a contrato de plano coletivo de benefícios 
de caráter previdenciário operado por entidades abertas de previdência complementar. Diante 
desse novo arcabouço normativo sobre os regimes previdenciários e da necessidade de 
regulamentação, concluiu que, enquanto a relação entre os entes federados e as entidades abertas 
de previdência complementar não for disciplinada por meio de lei complementar nacional, 
somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos 
de benefícios patrocinados pelos Municípios, que não podem, portanto, por falta de tal 
regulamentação, aderir a contrato de plano coletivo de benefícios previdenciários operado por 
entidade aberta de previdência complementar. O voto do relator foi aprovado por unanimidade 
pelo Tribunal Pleno. Consulta n. 1076924, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 222, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

4.11 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Contagem 
de tempo de serviço. Marco temporal. É permitida a contagem ponderada de tempo de serviço 
prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres no serviço público em período posterior 
ao advento da Lei 8.112/1990. Até a edição da EC 103/2019, devem ser aplicadas as normas do 
regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, 
enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a edição da EC 
103/2019, o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sob condições especiais 
pelos servidores obedecerá a legislação complementar (art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal). 
Acórdão nº 12356/20, Boletim de Pessoal TCU nº 85, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal 
TCU 

 
4.12 Aposentadoria. Proventos. Paridade. Vantagem. Requisito. As vantagens concedidas aos 

servidores ativos não são, de pronto, estendidas aos inativos, considerando, tão somente, o 
instituto da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003. Para que isso ocorra, é preciso que o 
benefício: i) seja de caráter geral e guarde vinculação com o cargo efetivo; ii) não seja pago em 
decorrência do exercício de atividade de natureza transitória; e iii) não seja condicionado ao 
preenchimento de requisitos impostos por lei incompatíveis com a inatividade, a exemplo da 
obrigatoriedade de participação em programa de reciclagem anual. Acórdão 12458/20, Boletim 
de Pessoal TCU nº 85, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1076924
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.13 Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus. Carreira de Auditoria da Receita Federal. 
Contribuição Previdenciária. Base de Cálculo. É indevido o pagamento do bônus de 
eficiência e produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, a inativos e pensionistas, porquanto essa 
mesma norma exclui a vantagem da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados. 
No regime contributivo previdenciário constitucional, é vedado ao servidor público carrear para 
os proventos da aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre 
a qual não incidiu desconto previdenciário. Acórdão nº 12507/20, Boletim de Pessoal TCU nº 
85, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 
4.14 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. SISAC. O exame de ato de alteração de 

aposentadoria deve ser considerado prejudicado, por inépcia, quando ausente no sistema 
informatizado de pessoal o correspondente ato inicial da concessão (art. 260, § 6º, do Regimento 
Interno do TCU). Acórdão nº 12562/20, Boletim de Pessoal TCU nº 85, disponível em: Boletim 
de Pessoal | Portal TCU 

 
4.15 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Tempo de contribuição. Regime 

Geral de Previdência Social. Aposentadoria. Negativa de Registro. É legal, para fins de 
aposentadoria estatutária, a averbação de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência 
Social correspondente à atividade laboral exercida no período entre a emissão do ato inicial de 
aposentadoria e o retorno do servidor ao cargo público em decorrência da negativa de registro 
da concessão. Acórdão nº 12252/20, Boletim de Pessoal TCU nº 85, disponível em: Boletim de 
Pessoal | Portal TCU 

 
4.16 Aposentadoria por invalidez. Doença especificada em lei. Proventos integrais. Rol 

taxativo. O rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis que permitem a concessão de 
aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais é taxativo (art. 186, inciso I e § 
1º, da Lei 8.112/1990), não sendo possível interpretação extensiva que inclua outras doenças não 
expressamente mencionadas em lei, ainda que consideradas graves e incuráveis pela medicina 
especializada. Acórdão nº 13281/20,  Boletim de Pessoal TCU nº 85, disponível em: Boletim de 
Pessoal | Portal TCU 

 
4.17 Consulta. Contador. Ausência de legitimidade. Aposentadoria do ocupante do cargo. 

Possibilidade de nomeação para cargo comissionado até final do exercício. Concurso. 
Final de mandato. LRF. Não conhecimento. Remessa de prejulgados. O TCE/SC não 
conheceu Consulta formulada pelo contador da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos acerca da 
possibilidade de servidora do Executivo Municipal, prestes a se aposentar, continuar a responder 
pela contabilidade da Câmara até o final do exercício, como ocupante de cargo comissionado. 
Também questionou se o Presidente da Câmara ao chamar candidato aprovado em concurso 
para o cargo de Contador estaria infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, por aumento da 
despesa de pessoal no final de mandato. Trata-se de Consulta formulada pelo contador a 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos em que, de acordo com o Relator, “não é autoridade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13464.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/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/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
https://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
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arrolada no rol taxativo do art. 103 do Regimento Interno. Além disso, também não há elementos 
nos autos que comprovem a ciência da autoridade legitimada a formular consulta acerca das 
dúvidas submetidas a este Tribunal”. Contudo, o Relator levou em consideração a missão 
orientadora e pedagógica desta Corte, bem como a existência de precedentes com força 
normativa que tratam do objeto da consulta, e ponderou pelo encaminhamento dos 
Prejulgados 1939, 1650, 1607, 1277 e 1252 ao Consulente. @CON-20/00582588, Informativo 
de Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 
4.18 Consulta. Servidores. Indenização. Dispensa voluntária. Morte, invalidez permanente ou 

aposentadoria. Verba ao arbítrio da Administração. Impossibilidade.  O TCE/SC 
reformou o Prejulgado 1773 para incluir o item 4: “As hipóteses de morte ou de incapacidade 
permanente para o trabalho (invalidez), embora possam ensejar, respectivamente, o deferimento 
de pensão ou aposentadoria, nos termos da legislação de regência, não possibilitam o pagamento 
de verba ao exclusivo arbítrio da administração”. Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Vargem sobre a possibilidade de pagamento de indenização por dispensa 
voluntária, por morte, invalidez permanente ou aposentadoria, com fundamento no art. 25 da 
Lei Complementar Municipal nº 72/2017. Segundo o Relator, “a dispensa voluntária, com o 
consequente pagamento de indenização, na exoneração do servidor estável ou mesmo na 
aposentadoria deve se restringir à hipótese constitucionalmente prevista, não podendo ser 
ampliada diante da taxatividade do texto constitucional. Portanto, é irregular o pagamento da 
referida verba de dispensa voluntária ao servidor estável exonerado”. Quanto à dúvida do 
Consulente relativa à morte e invalidez permanente, o Relator observou que “não é cabível o 
pagamento de qualquer verba indenizatória por morte e invalidez permanente (chamada de 
incapacidade permanente para o trabalho após a EC nº 103/2019)”. Ademais, completou o 
Relator, “não há a possibilidade de criação de novos benefícios previdenciários, por lei municipal, 
no âmbito do RPPS que não guardem correspondência no RGPS ou, no âmbito do RGPS, a 
concessão de benefícios que não constam da Lei Federal nº 8213/91”. Além disso, o Relator 
destacou que “em todas as hipóteses do art. 25 da Lei Complementar Municipal nº 72/2017 – a 
saber: dispensa voluntária, aposentadoria, morte, invalidez permanente - não parece ter havido 
previsão orçamentária, o que viola o art. 169, §1º, inciso I, da Constituição Federal e, igualmente, 
o art. 118, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado de Santa Catarina”. Por fim, o Relator 
reconheceu a arbitrariedade decorrente dos pagamentos previstos na lei complementar municipal 
nº 72/2017. “A lei complementar municipal nº 72/2017 concede à Mesa Diretora a faculdade de 
conceder, ou não, o benefício, sem qualquer requisito objetivo. A lei utiliza a expressão ‘à critério’. 
Ou seja, o dispositivo permite que a Mesa Diretora avalie, discricionariamente, quais servidores 
receberão o benefício e quais não receberão. O dispositivo permite e até estimula que o servidor 
sofra pressão política, para se comportar de determinado modo, pois pode sofrer o não 
recebimento do benefício em questão como represália. Desta forma, facilita-se o exercício da 
arbitrariedade pela Mesa Diretora. Por falta de critérios objetivos, trata-se de norma que viola o 
princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade”. @CON-20/00355336, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1939
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1650
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1607
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1277
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1252
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000582588
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1773
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000355336
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000355336
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
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4.19 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Unidade Gestora. Poder Judiciário. 
Inconstitucionalidade. Trata-se de prejulgado formado a partir de apreciação de incidente de 
inconstitucionalidade no Acórdão TC 1091/2019, processo TC 1713/2016, que tratou de 
auditoria, coordenada com o Tribunal de Contas da União – TCU, nos Regimes Próprios de 
Previdência Social - RPPS do Estado (IPAJM) e do município de Vitória (IPAMV), relativamente 
aos exercícios de 2012 a 2015. Preliminarmente à análise do mérito, a área técnica suscitou a 
inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 797/2015, que, em seu artigo 1º, alterou a 
redação do § 7º, do artigo 147, da Lei Complementar 234/2002, dispondo que: “§ 7º Na 
inatividade, os Magistrados conservarão o direito ao título e às prerrogativas e vantagens do cargo 
que exerceram, em igualdade de tratamento e condições com os que se encontram em atividade, 
mantendo-se a elaboração, o processamento e o pagamento no âmbito do Poder Judiciário, nos 
termos do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 39 da Constituição Estadual, artigo 64 da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional e artigo 21 desta Lei Complementar, permanecendo os 
demais vínculos, os registro contábeis e orçamentários com o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM”. Com base nesse dispositivo, a análise técnica 
constatou ausência de unidade gestora única de previdência no Estado, conforme estabelece a 
Constituição Federal no §202 , do seu artigo 40, bem como a Lei Complementar Estadual 
282/20043 . Em análise conclusiva, a área técnica destacou que “a legislação que disciplina o 
RPPS é clara quanto à exigência de uma única unidade gestora para administração, gerenciamento 
e operacionalização do RPPS, o que inclui a arrecadação e gestão de recursos dos fundos 
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios”. Nesse sentido, 
acrescentou que o art. 4º da LC 282/2004 estabelece que “estão obrigatoriamente vinculados ao 
RPPS do Estado, na condição de segurados, os servidores públicos civis e militares titulares de 
cargo efetivo, ativos, estáveis no serviço público, inativos, do Poder Executivo, do Poder 
Legislativo, incluídos os membros do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário”. Observou ainda 
que “a unicidade da gestão previdenciária não fere a autonomia administrativa e financeira do 
Poder Judiciário, nem afeta as suas garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e 
irredutibilidade, que, por outro lado, não pode usurpar a competência constitucional atribuída 
unicamente à autarquia previdenciária”. Com base na referida fundamentação, o relator, 
acolhendo o entendimento técnico, votou por resolver o incidente de inconstitucionalidade 
suscitado no sentido de que a Lei Complementar Estadual 797/2015, que em seu artigo 1º alterou 
a redação do § 7º, do artigo 147, da Lei Complementar 234/2002, é inconstitucional, havendo 
violação à vedação contida no §20, do artigo 40 da Constituição Federal, quanto à existência de 
mais de um órgão gestor de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS em cada ente estatal, 
para os servidores titulares de cargos efetivos, propondo a modulação dos efeitos da decisão, por 
razões de segurança jurídica, pelo período de 90 (noventa) dias após sua publicação, devendo o 
controle da folha de pagamento dos inativos do Poder Judiciário e do Ministério Público ser 
repassada integralmente ao IPAJM. O Plenário desta Corte, à unanimidade, deliberou nos termos 
do voto do relator, formando-se o Prejulgado nº 64 após o transito em julgado da deliberação, 
publicado em 01/09/2020. Acórdão 1091/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do 
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TCEES nº 108, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf 
 

5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Nulidade Absoluta. É possível 

conhecer de recurso de revisão com a finalidade exclusiva de apreciar nulidade absoluta em 

decisão do TCU, em nome do formalismo moderado. Acórdão nº 3006/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 336, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.2 Direito Processual. Medida Cautelar. Oportunidade. Consulta. É possível a adoção de 

medida cautelar (art. 276 do Regimento Interno do TCU) em autos de consulta, para evitar a 

ocorrência de dano ou mitigar o risco ao resultado útil do processo, desde que presentes os 

requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 336, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.3 Processo Administrativo Disciplinar. Depoimento de testemunha depois erguida à 

condição de investigado. Nulidade por inobservância do direito à não autoincriminação. 

Inexistência. Não implica nulidade do processo administrativo, decorrente da inobservância do 

direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos 

que trazem para si responsabilidade pelos episódios em investigação. Cinge-se a controvérsia em 

saber se o fato de o impetrante ter prestado, inicialmente, depoimento na qualidade de 

testemunha (dando conta de seu ilícito funcional), mas vindo, depois, a ser sancionado pela 

autoridade impetrada, erige-se em ocorrência capaz de gerar a nulidade do respectivo PAD, por 

alegada violação à cláusula vedatória da autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Consoante 

anotou o Ministro Herman Benjamin, em hipótese assemelhada, no âmbito do MS 20.693/DF: 

"a questão não é saber se deveria ou não ter sido assegurado direito a não incriminação àquele 

que já se sabe implicado nos fatos, quando da tomada do depoimentos", mas sim "se é caso de 

anulação de processo administrativo quando a testemunha, até então não envolvida, noticia 

elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios em investigação." Quando do 

julgamento do mencionado MS 20.693/DF, a Primeira Seção concluiu ser "inconcebível que 

aquele que depõe na qualidade de testemunha, sem esgrimir previamente qualquer elemento de 

irresignação, e nessa qualidade narra sua participação no acontecimento, possa, depois de 

apuradas as lindes de seu atuar, querer dessa inércia se valer para afastar sua responsabilidade." 

Assim, entendendo o impetrante que prestar depoimento agora criticado poder-lhe-ia ser 

prejudicial, era seu dever invocar, a tempo e modo, o direito de não autoincriminação, a fim de 

se eximir de depor na condição de testemunha. Razão pela qual não lhe é lícito invocar, 

tardiamente, o direito ao silêncio, vez que, por sua própria vontade, apontou, durante sua oitiva, 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-108.pdf
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/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 87 de 107 

 

fatos que atraíram para si a responsabilidade solidária pelos ilícitos em apuração. MS nº 21.205-

DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 682, disponível em: SearchBRS (stj.jus.br) 

 

5.4 Tomada de Contas Especial. Incidente de Nulidade Absoluta. Incompetência para julgar 

as contas de Prefeito. Procedência parcial. Irregularidade das contas. ncidente de Nulidade 

Absoluta interposto para anular acordão, transitado em julgado, alegando a incompetência do 

TCM para julgar contas de prefeitos. O incidente de nulidade absoluta não pôde ser acolhido 

devido a sua absoluta falta de ampara legal para reformar decisões tomadas no âmbito desta 

jurisdição pertinente a Prestação de Contas de Gestão. Além disso, foi interposto fora do prazo 

estipulado no RITCM. A alegação da eventual perda de competência das Cortes de Contas, para 

julgar prefeitos em função da decisão do STF, a jurisprudência do TCE-CE já superou a 

controvérsia ao firmar o entendimento de que a Decisão do STF está restrita aos fins e reflexos 

eleitorais, conforme Acordão nº 691/2018 do Pleno desta Corte de Contas. O Pleno Virtual do 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, não conheceu o Incidente 

de Nulidade Absoluta, mantendo a Decisão que julgou pela procedência parcial desta Tomada de 

Contas Especial, considerando as contas irregulares com aplicação de multa. Processo nº 

02477/2020-9, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 4/2020,  

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

5.5 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Convênio. Execução do 

Termo de Ajuste. Alegação do Cerceamento de Defesa. Pedido de Realização de 

Inspeção/Vistoria In Loco. Indeferimento. Conhecimento. Improvimento. Trata-se de 

Recurso de Reconsideração contra o Acordão que julgou as contas Irregulares, com imputação 

de débito e multa, quanto à execução do Termo de Ajuste, celebrado entre o Município de 

Guaramiranga-CE e a Secretaria das Cidades. O requerente alegou que o indeferimento da 

inspeção/vistoria caracterizou cerceamento de defesa em confronto aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. A negativa de realização de uma nova vistoria um ano após a 

solicitação não foi preponderante para inviabilizar a vistoria posto que a natureza dos serviços de 

pavimentação já em 2016 (ano do pedido de vistoria) contava com 6 anos da celebração do 

convênio e sua verificação técnica “in loco” já se encontrava prejudicada. Portanto, analisar tal 

pedido em 2017 não causou prejuízo à parte e muito menos disso decorreu a negativa da dita 

solicitação. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de 

votos, conheceu o presente Recurso de Reconsideração, negou provimento, mantendo, em sua 

totalidade, o Acórdão nº 0219/2018, que julgou as contas IRREGULARES. Processo nº 

28954/2018-8, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 4/2020, 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270682%27
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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5.6 Recurso de Reconsideração. Ausência de Extrato Bancário. Documentação Enviada em 

Sede Recursal. Saneamento da Falha. Conhecimento. Provimento Total. Regularidade 

das Contas. Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou as contas Irregulares, com 

aplicação de multa, da Secretaria de Agricultura do município de Pindoretama-CE. O Pleno 

Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, votou pelo 

conhecimento do Recurso de Reconsideração, e no mérito, por maioria de votos , pelo 

provimento total para reformar o julgamento das contas para regulares com exclusão da multa, 

por entender que o envio do extrato por ocasião do Recurso é capaz de sanar a falha. Processo 

nº 05829/2018-0, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 4/2020,  

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

5.7 Tomada de Contas Especial. Incidente de Nulidade Absoluta. Alegação de Prescrição 

Retroativa. Conhecimento. Improvimento. Incidente de Nulidade Absoluta, com pedido de 

liminar, interposto por ex-Prefeito para o fim de obter a anulação do acordão face a alegação de 

incidência do prazo prescricional. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 

por unanimidade dos votos, conheceu/admitiu o presente Incidente de Nulidade Absoluta, e, no 

mérito, negoulhe provimento, porque rejeitada a alegação de prescrição retroativa, tendo em vista 

que o prazo prescricional previsto na Lei nº 15.516/2014, quanto a fatos e atos anteriores à sua 

vigência, inicia-se a partir da data de sua entra em vigor (28/01/2014), revogando a medida 

cautelar anteriormente deferida, mantendo-se o Acórdão nº 2940/2012 na sua íntegra, pela 

procedência da presente Tomada de Contas Especial, com a multa. Processo nº 40901/2019-0, 

Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 4/2020,  

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

5.8 Prescrição administrativa intercorrente aos processos submetidos à apreciação do 

Tribunal de Contas Estadual. Questiona-se a constitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei 

Complementar nº 588/2013, que estabelece o prazo de cinco anos para análise e julgamento de 

todos os processos administrativos relativos a administradores e demais responsáveis que 

praticarem ilícitos ofensivos ao erário. Após esse período, o processo será considerado extinto, 

sem julgamento do mérito, com baixa automática da responsabilidade do administrador ou 

responsável. ADI 5259/SC, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1000, disponível em: 

Informativo STF :: STF - Supremo Tribunal Federal 

 

5.9 Contrato administrativo. Vício insanável. Nulidade. Interesse Público. Determinação do 

Tribunal de Contas. Não há óbice, no ordenamento jurídico em vigor, à expedição de 

determinação ao jurisdicionado, para que promova a anulação de contrato administrativo, na 

hipótese em que restar evidenciado vício insanável no ajuste ou no procedimento licitatório que 

lhe deu origem, sempre que tal medida corretiva demonstrar-se necessária ao exato cumprimento 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prescri%C3%A7%C3%A3o%20administrativa%20intercorrente%20nos%20processos%20submetidos%20%C3%A0%20aprecia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Tribunal%20de%20Contas%20Estadual%20ADI%205259/SC
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da lei e à salvaguarda do interesse público. Processo nº 239.582-4/19, Boletim de Jurisprudência 

do TCERJ nº 7 disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

5.10 Declaração de Inidoneidade. Fraude. Contratação. Execução. Competências Distintas. 

A declaração de inidoneidade, prevista no art. 3º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 63/90e 

no art. 114-A, inciso XVII, do Regimento Interno do TCE-RJ, não se confunde com a declaração 

de inidoneidade prevista no art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. A primeira versa sobre 

penalizar o particular que, comprovadamente, tenha praticado conduta fraudulenta em 

procedimento de contratação e a competência para aplicá-la é do Tribunal de Contas. Já a 

declaração de inidoneidade prevista na Lei Geral de Licitações tem como pressuposto a 

inexecução parcial ou total do contrato ou a prática de alguma conduta. Processo nº 116.701-

2/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7 disponível em: Boletins de Jurisprudência - 

Internet - TCE/RJ 

 

5.11 Edital. Esclarecimento. Impugnação. Correio Eletrônico. Recusa. Cerceamento do 

Controle Social. Ato Administrativo. Inadmissível, nos tempos atuais, impedir a realização de 

pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital por intermédio de e-mail, correio ou 

qualquer outro meio eletrônico de processamento de dados. Tal procedimento caracteriza 

indevido cerceamento do controle social dos atos administrativos e restrição à competitividade, 

sem olvidar que impõe ônus desnecessário aos licitantes interessados. Processo nº 226.280-0/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7 disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - 

TCE/RJ 

 

5.12 Notificação. Protelação do Atendimento. Anulação. Contratação. Emergência 

Fabricada. Conduta protelatória no atendimento às determinações desta Corte, bem como a 

anulação do certame com sucessivas contratações emergenciais podem ser consideradas 

emergência fabricada ou controlada, cabendo a respectiva penalização dos responsáveis, ante a 

essencialidade dos serviços almejados. Processo nº 217.358-3/19, Boletim de Jurisprudência do 

TCERJ nº 7 disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

5.13 Processual. Prova. Pedido de Rescisão. Documentos de julgamento de pleito decisório 

anterior. Verossimilhança. Com base no formalismo moderado e no princípio da verdade real, 

a existência de documentos que já mereceram análise técnica e ministerial favoráveis, mas que 

não serviram de suporte para julgamento de pleito rescisório anterior por questões 

procedimentais, têm caráter de prova inequívoca, conferindo verossimilhança às alegações do 

requerente em processo de pedido de rescisão. Processo nº 19.578-2/2020, Boletim de 

Jurisprudência do TCEMT nº 69, disponível em: BJ069_Out_Nov_2020 (1).pdf (tce.mt.gov.br) 

 

https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00099775/BJ069_Out_Nov_2020%20(1).pdf
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5.14 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Código Civil. Contagem. Quando o 

fato irregular, ensejador da sanção, tiver ocorrido menos de dez anos antes do início da vigência 

da Lei 10.406/2002 (novo Código Civil), 11/1/2003, o prazo para a prescrição da pretensão 

punitiva do TCU (dez anos) é contado a partir dessa data. Acórdão nº 3074/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 377, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.15 Direito Processual. Recurso de Revisão. Documento Novo. Jurisprudência. STF. 

Alteração. Recurso Extraordinário. Prescrição. A superveniência do entendimento do STF 

acerca da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de 

tribunal de contas (RE 636.886) não deve ser admitida como documento novo para fins de 

conhecimento de recurso de revisão. Documento novo com eficácia sobre prova produzida (art. 

35, inciso III, da Lei 8.443/1992) é aquele que se relaciona com fatos que integraram as razões 

adotadas pelo TCU em sua decisão, com potencial de gerar pronunciamento favorável ao 

recorrente, o que não é o caso de deliberação do STF que inexistia quando da decisão do Tribunal. 

Acórdão nº 3084/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 377, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.16 Direito Processual. Audiência. Caráter personalíssimo. Falecimento pessoal. 

Trancamento das contas. Contas iliquidáveis. O falecimento de responsável arrolado em 

processo de contas antes da realização de sua audiência (art. 12, inciso III, da Lei 8.443/1992) 

enseja o trancamento das suas contas, considerando-as iliquidáveis (arts. 20 e 21 da Lei 

8.443/1992), em decorrência da impossibilidade de julgá-las no mérito, uma vez inviabilizado o 

exercício do contraditório e da ampla defesa diante do caráter personalíssimo da audiência. 

Acórdão nº3142/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 378, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.17 Direito Processual. Medida Cautelar. Eficácia. Mérito. Revogação. Não se revoga medida 

cautelar nos casos em que a decisão de mérito a confirmar na íntegra. Se o conteúdo da cautelar 

se torna definitivo por ocasião da apreciação de mérito, é porque a tutela provisória foi 

confirmada pela deliberação, não sendo concebível confirmá-la e, ao mesmo tempo, determinar 

sua revogação. Acórdão nº 3143/20, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 378, disponível em: 

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.18 Direito Processual. Princípio da Independência das Instâncias. Decisão Judicial. 

Mandado de Segurança. Decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra 

autoridade administrativa estranha ao TCU a este não obriga, uma vez que os seus efeitos se 

restringem às partes que integram a relação processual no âmbito do Poder Judiciário (Súmula 

TCU 123). Acórdão nº 3159/20, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 378, disponível em: 

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
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/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.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/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A123/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=bc9662e0-3baf-11eb-bf0c-43b73fa9a5b5
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A123/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=bc9662e0-3baf-11eb-bf0c-43b73fa9a5b5
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 91 de 107 

 

 

5.19 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Reiteração. Requisito. Prazo. O TCU pode 

decretar nova medida cautelar de indisponibilidade de bens (art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992) 

quando, transcorrido o prazo de um ano da decretação anterior, permanecerem presentes os 

requisitos legais para a adoção da medida, de modo a assegurar o ressarcimento dos danos em 

apuração. Acórdão nº 3172/20, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 378, disponível em: 

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.20 Direito Processual. Revelia. Pessoa Jurídica. Ente da Federação. Débito. Recolhimento. 

Prazo. Havendo débito imputável a ente federado, deve-se fixar novo e improrrogável prazo 

para o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 

12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992), mesmo na hipótese de revelia. Acórdão nº 13348/20, , Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 378, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.21 Recurso Reconsideração. Prescrição. Prazo. Dano ao erário. Imprescritível. STF. Tese 

em repercussão geral. Execução de títulos dos Tribunais de Contas. Súmula do TCU. 

Desprovimento. O TCE/SC negou provimento a recurso interposto por ex-Diretor 

Administrativo e Financeiro da Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE contra decisão 

que julgou irregulares, com imputação de débito, as contas de recursos repassados pela fundação 

à associação beneficente, por meio da Nota de Empenho. Trata-se de Recurso de Reconsideração 

que visou modificar a decisão que condenou o ex-Diretor Administrativo e Financeiro da 

FESPORTE em razão das seguintes práticas identificadas: a) Irregular concessão/repasse de 

recursos pela FESPORTE, unidade não legitimada para tal; b) Repasse de recursos mesmo diante 

da ausência de documentos legalmente exigidos na tramitação inicial do projeto visando à 

liberação de recursos públicos; c) Repasse de recursos sem análise preliminar do estatuto social 

da entidade proponente e de parecer jurídico do projeto; d) Repasse de recursos mesmo sem 

demonstração formal do enquadramento do projeto proposto pela entidade no Plano Estadual 

da Cultura, do Turismo e do Desporto (PDIL); e) Repasse de recursos sem Parecer Técnico e 

Orçamentário emitido pelo SEITEC; f) Repasse de recursos sem detalhamento e definição da 

contrapartida social no processo de concessão; g) Repasse de recursos mesmo diante da ausência 

da celebração do contrato de apoio financeiro; h) Repasse de recursos sem a avaliação, pelo 

Conselho Estadual de Esporte, do mérito do projeto apresentado pela entidade e Repasse de 

recursos sem a aprovação do projeto pelo Comitê Gestor do SEITEC. Inicialmente o Relator 

destacou que “o art. 24-A da Lei Orgânica deste Tribunal, incluído pelo art. 1º da LCE n. 

588/2013, estabelece como regra geral, o lapso temporal de 5 (cinco) anos para o TCE/SC 

analisar e emitir um julgamento definitivo dos processos submetidos à sua apreciação, sendo o 

prazo em questão, contado da data de citação do administrador ou responsável pelos atos 

administrativos em julgamento, ou da data de sua exoneração do cargo ou extinção do mandato, 

considerando-se preferencial a data mais recente. No caso em exame, tendo o Recorrente sido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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citado nos autos do @PCR 13/00695584 em 19/10/2015, o prazo para exame e julgamento 

definitivo dos autos acabaria em outubro de 2020, ressalvada a hipótese de verificação de dano 

ao erário, que não será afetado pelo decurso de prazo por decorrência de imposição presente no 

art. 37, § 5º da Constituição Federal, conforme já decidido em outros processos que tramitaram 

nesta Corte de Contas”. Também mencionou entendimento do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886 (Tema 899 da Repercussão Geral), 

oportunidade em que restou assentado a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de 

ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Contudo, o Relator 

esclareceu que “o caso paradigma (no STF) discute a pretensão executória, isto é, a incidência de 

prazos prescricionais na execução dos títulos provenientes das Cortes de Contas, não no processo 

de formação do referido título. Assim, por ora, entendo que segue vivo o entendimento do 

Tribunal de Contas da União (TCU), em matéria sumulada, inclusive: As ações de ressarcimento 

movidas pelo estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis. (Súmula 

do TCU nº 282 – DOU20.08.2012)”, conforme entendimento fixado nos autos @PCR 

14/80297957. Quanto ao mérito, o Relator observou que “os presentes autos fazem parte de um 

rol de 39 processos examinados por esta Corte de Contas, todos da relatoria do Conselheiro 

Substituto Cleber, relativos a recursos repassados pela FESPORTE e subsidiados pela fonte 

orçamentária do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura – SEITEC, nos mesmos moldes e com 

idênticas irregularidades praticadas pelo Recorrente e pelo Presidente da Fundação. Desses, em 

346 processos as contas foram julgadas irregulares com débito, em quatro casos as contas foram 

julgadas regulares, em apenas um deles, irregulares sem imputação de débito”. De acordo com o 

Relator, “nos processos considerados irregulares a área técnica identificou uma série de 

irregularidades na concessão e na prestação de contas desses recursos, vez que os gestores da 

FESPORTE efetuaram o repasse à revelia das normas de regência, burlando todos o 

procedimentos e formalidades previstas e usurpando a competência dos órgãos colegiados 

expressamente criados para análise dos projetos vinculados ao SEITEC”. O Relator observou no 

voto condutor da decisão recorrida “a constatação do mesmo modus operandi, demonstrando 

não se tratar de situação isolada, mas de fatos igualmente replicados em diversos outros 

procedimentos nos quais se analisam os projetos financiados com recursos repassados pelo 

FESPORTE. Um exemplo disso é que a nota fiscal foi emitida pela empresa [...], a qual figura 

como a única vendedora de materiais esportivos, em outros três processos de prestação de contas, 

cujo fornecimento não ficou comprovado. Diante disso, ao contrário do que alega o Recorrente, 

o exame da prestação de contas demonstra a ausência de comprovação material da realização do 

projeto proposto e do efetivo fornecimento dos materiais, resultando em grave prejuízo ao 

erário”. “Nesse ponto, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta (ou omissão) do 

Recorrente e o débito causado aos cofres públicos, decorrente da inobservância de diversos 

requisitos, procedimentos e competências previstas na legislação aplicável à matéria”, ressaltou o 

Relator. Para o Relator restou demonstrado que “a situação tratada nos autos difere daquelas 

verificadas em outros processos que examinaram a prestação de contas de recursos do SEITEC, 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300695584
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1480297957
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1480297957
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vez que os elementos apresentados comprovam a responsabilidade do Recorrente, vez que sua 

atuação à margem da legislação vigente, resultou na má aplicação dos recursos pela entidade 

beneficiada” e relacionou a legislação que deveria ter sido observada: Leis (estaduais) n. 

13.336/2005 (SEITEC), 13.792/2006 (PDIL) e 14.367/2008 (Conselhos), e no Decreto 

1.291/2008. Assim sendo, concluiu que o Recorrente agiu com descaso com a coisa pública, o 

que resultou em grave prejuízo aos cofres públicos, e “isso resta demonstrado diante da 

inexistência de comprovação material da realização do projeto pela entidade beneficiada, e, 

posteriormente, com a ausência de providências visando o ressarcimento dos cofres públicos”. 

As decisões deliberadas dos autos @REC-18/00654089 e @REC-18/00689389 seguem o 

mesmo entendimento. @REC-18/00650091, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 78, 

disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

5.22 Recurso de Reexame. Cerceamento de defesa. Citação por edital sem justificativa ou 

motivação. Ilegalidade. Endereço atual que constava nos autos. Nulidade. O TCE/SC 

deu provimento parcial e acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para anular item da 

decisão em razão de falha na citação que ocorreu por edital. Trata-se de Recurso contra decisão 

que aplicou multas em razão de falha na fiscalização de Termo de Concessão, em desacordo com 

o art. 67 e seguintes da Lei n. 8.666/93, que resultou no inadimplemento de parte significativa 

dos valores e demais obrigações contratuais. O processo originário tratou de representação acerca 

de supostas irregularidades concernentes ao Termo de Concessão n° 002/2012, para outorga de 

serviços públicos de remoção por guincho, depósito e guarda de veículos, decorrentes e infrações 

de trânsito. Sintetizou o Relator que “O recorrente, em sede de preliminar, arguiu a nulidade do 

julgamento ante a ilegalidade da citação por edital. Em suas alegações, informa que no mês de 

dezembro de 2018 dirigiu-se à agência dos correios para retirar uma correspondência, quando foi 

avisado que havia outra correspondência em seu nome. Essa última havia sido remetida para o 

seu antigo endereço e, ao abri-la, constatou tratar-se de oficio deste Tribunal de Contas 

comunicando do julgamento do Processo REP-16/00203369, no qual foi considerado revel”. O 

Relator ainda observou que “no processo cognitivo, após a devolução pelos Correios do envelope 

contendo a citação do responsável com a justificativa de ‘não procurado’, houve a citação por 

edital, sem qualquer justificativa ou motivação. Tal procedimento foi rechaçado pela área técnica, 

uma vez “que o insucesso da entrega da citação na primeira tentativa dos Correios não abre 

automaticamente a prerrogativa de efetuar a citação por edital, como realizado”. Além disso, 

frisou que a “citação ficta somente é admissível após esgotados todos os meios de localização 

pessoal, como por exemplo a busca de outro possível endereço, quer seja através das informações 

do banco de dados da Receita Federal ou do DETRAN/SC ou até mesmo contato telefônico, e 

nada disso ocorreu, conforme cronologia dos fatos que consta dos autos.” Para o Relator, “tal 

entendimento coaduna-se com julgados recentes do Tribunal de Contas da União, nos quais 

verifica-se que a validade da citação por edital exige que sejam tomadas providências efetivas para 

localizar o responsável como, por exemplo, realizar pesquisas junto a cadastros de órgãos 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800654089
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800689389
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800650091
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600203369
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públicos (ex. departamento de trânsito) ou concessionárias de serviços públicos (ex. empresas de 

telefonia e de fornecimento de energia elétrica), ou mesmo pesquisas”, e apresentou precedentes 

daquela Corte. O Relator ainda citou o precedente firmado no REC-14/00423349, em que o 

Conselheiro Herneus de Nadal se posicionou pela anulação do Acórdão face à demonstração de 

que não foram adotadas as cautelas necessárias à prévia citação da Recorrente antes de ser 

determinada sua citação por edital, havendo, nas palavras do Relator, afronta aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destarte, concluiu que “a citação ficta só deve 

ocorrer após esgotados todos os meios de localização pessoal como, por exemplo, a busca de 

outro possível endereço, quer seja através das informações do banco de dados da Receita Federal 

ou do DETRAN/SC”. Ressaltou que, “no caso concreto, ocorreu a citação ficta após envio de 

correspondência a endereço antigo, mesmo havendo nos autos o endereço correto”, e acolheu o 

recurso. @REC-19/00118316, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 78, disponível em: 

Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

6. TCEGO 

 

LICITAÇÃO. Tratam os autos do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 

(Sistema de Registro de Preço), do tipo menor preço por item, promovido pela Secretaria de 

Estado da Saúde - SES, tendo por objeto estabelecer Ata de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de medicamentos destinados ao Núcleo de Judicialização/GAB/SES-GO e demais 

órgãos interessados. Em análise dos autos, o Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitação se 

manifestou pela desconformidade do Edital ao art. 48, III e art. 49 da Lei Complementar nº 

123/06, além do art. 5º, parágrafo único e art. 7º, ambos do Decreto estadual nº 7.466/11, por 

não haver previsto cota exclusiva para participação de micro e pequenas empresas, ou 

apresentados justificativa técnica idônea para tanto, lastreada no art. 49 da LC nº 123/03 ou art. 

8º do referido Decreto, sugerindo a aplicação de multa à pregoeira e gestor da Pasta. O Ministério 

Público de Contas e a Auditoria se posicionaram no mesmo sentido da Unidade Técnica. Foi 

estabelecido o contraditório e ampla defesa. Em seu voto, o Relator consignou que o tema já foi 

alvo de apreciação por parte desta colenda Corte de Contas, e, portanto, seguindo entendimento 

anterior, constatou a desconformidade da ausência de cota exclusiva de 25% do objeto para ME 

e EPP na medida em que não há fundamentação suficiente que demonstre a impossibilidade de 

sua utilização, devendo o ponto ser alvo de determinação à Secretaria de Estado da Saúde para 

que, nos futuros certames licitatórios, estabeleça cota exclusiva para ME e EPP, afastando-a 

somente nos casos previstos em lei (art. 49 da Lei Complementar 123/2006 e art. 26 Lei 

Complementar estadual nº 117/2015), através de documentos que evidenciem o afastamento do 

favor legal de forma suficiente e idônea. Por outro lado, em relação à aplicação de sanção, o 

Conselheiro Relator deixou de acompanhar os entendimentos da Unidade Técnica, do Parquet 

de Contas e da Auditoria, que se manifestaram no sentido da aplicação de multa à então pregoeira 

e ao Secretário de Estado da Saúde, à época. Ressaltou no voto que as multas aplicadas pelos 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400423349
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900118316
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=201&op=doc
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Tribunais de Contas possuem viés pedagógico-punitivo, funcionando, não só como elemento 

intimidador e retributivo, mas também, como caráter educativo, tanto para os Administradores 

Públicos, quanto para os administrados. Além disso, têm a finalidade de reprimir e evitar 

reincidências, motivo pelo qual sua imputação como meio de inibir a repetição da falha ou 

irregularidade constatada deve se revestir de algumas cautelas, visando ser útil à atuação do 

controle externo, mas também justa, sem correr o risco de ser banalizada. Partindo de tal 

premissa, analisou que a pregoeira, em suas razões de justificativa, afirmou que os critérios e 

metodologias utilizados para definição dos quantitativos se basearam nas demandas geradas por 

decisões judiciais proferidas em ações judiciais e aquelas provenientes do Termo de Cooperação 

Técnica celebrado com o Ministério Público estadual. Em relação a ausência de cota exclusiva de 

25% do objeto para ME e EPP, não restou demonstrado nos autos que referida irregularidade 

trouxe prejuízo ao certame, inclusive, não consta no feito que houve impugnação editalícia 

relativa a esse ponto, por quem eventualmente se sentiu prejudicado. Portanto, entendeu não 

haver dados indicando que houve restrição à competitividade. Consignou, assim, que na função 

de pregoeira, ao elaborar o edital em questão, não cometeu infração de natureza grave e os efeitos 

decorrentes daquele instrumento convocatório não causaram dano à administração pública ou a 

terceiros. De igual modo, não entendeu razoável tratar como infração grave a homologação da 

licitação por parte do então Secretário de Saúde para a finalidade de lhe impor sanção. Sendo 

assim, votou por acatar as razões de justificativas trazidas aos autos pelos responsáveis à época, 

deixando de lhes imputar sanções conforme proposto pelas Unidades de instrução. Consignou, 

ainda, que, para os efeitos do art. 24, da LINDB, tendo em vista se tratar de ata de registro de 

preços produzida ainda em 2014, portanto, há mais de 05 anos, e considerando que estava a 

decidir sobre edital desconforme, que gera efeitos sobre os contratos celebrados à sua luz, a 

questão deve ser tratada expressamente para extirpar dúvidas em relação ao cumprimento da 

decisão. Por certo que as eventuais contratações decorrentes da ata de registro de preços em 

questão já exauriram as fases da realização da despesa, assim, as situações devem ser preservadas 

para se evitar uma instabilidade nas relações jurídicas, haja vista se tratar de atos dotados do 

atributo da presunção de legitimidade. Situação semelhante foi apreciada pelo Tribunal Pleno 

desta Corte (processo n.º 201100047002931). Deliberou-se pela aprovação de Acórdão para 

preservar as contratações decorrentes de edital elaborado em desconformidade com a legislação 

regente. Anteriormente, também havia o Conselheiro relatado os autos do processo n.º 

201200047003245, com a mesma proposta de modulação dos efeitos para a preservação da 

relação contratual constituída sob a égide do ato considerado ilegal. Em conclusão, o voto se deu 

no sentido de considerar desconforme com os artigos 47 e 48, inciso III, da Lei Complementar 

nº 123/2006, além do art. 25 da Lei Complementar estadual nº 117/2015, o Edital do Pregão 

Eletrônico em questão, preservando-se as relações contratuais já constituídas, sem a aplicação de 

nenhuma sanção. Processo: 201400010018749 – Acórdão: 3324/2020 – Pleno, Boletim nº8, Ano 

II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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RECURSO. Tratam os autos de recurso de agravo interposto em face de Despacho que indeferiu 

tutela de urgência requerida em processo de Representação de autoria do recorrente. O agravante 

se mostrou inconformado com a decisão objurgada, a qual indeferiu sua pretensão cautelar de 

suspensão dos efeitos do art. 3º, II da I.N. 1458/20-GSE. Aduziu que a Secretária da Economia 

do Estado de Goiás, a despeito de implementar medidas necessárias ao enfrentamento da 

pandemia do COVID-19, procedeu com abuso e negligência em relação à arrecadação tributária 

ao suspender, no período do estado de emergência, o lançamento de ofício do crédito tributário 

(autuação) pela autoridade fiscal, havendo, com isso, redução das ações fiscais causando prejuízo 

aos cofres públicos. Afirmou, ainda, que sua pretensão cautelar teria o intuito de resguardar o 

cumprimento da lei, haja vista que lançamento de ofício de omissões fiscais pela autoridade 

tributária seria atividade indisponível e plenamente vinculada à lei e que havia fundado receio de 

dano irreparável aos cofres públicos com o retardamento das ações fiscais. O voto consigna que 

a questão a ser analisada, no que tange ao pedido de reforma da decisão vergastada, cinge-se na 

reanálise dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, cuja cumulação constitui 

condição essencial para a concessão da medida cautelar. Nesse ponto, considerou que o agravante 

não obteve êxito em infirmar as conclusões a que o relator a quo chegou anteriormente. O 

Conselheiro Relator aduz que, ao contrário do que expôs o agravante, que o dispositivo 

questionado suspendeu o “lançamento de ofício” dos tributos estaduais, suprimidos ou omitidos 

a cargo da Administração Tributária, causando prejuízo com a redução nas autuações fiscais 

naquele período de vigência da norma, não era o que se entendeu da leitura do dispositivo 

questionado. Declarou, então, que a norma em comento não falou em suspensão de lançamento 

de ofício, mas sim de notificação de lançamento. Segundo o CTN (Código Tributário Nacional), 

lançamento é o procedimento de que lança mão a Administração Tributária com o intuito de 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. Já a notificação de lançamento corresponde 

propriamente à intimação do sujeito passivo da obrigação tributária, para dar-lhe conhecimento 

do fato ou ocorrência de um ato do interesse do notificado. No caso, tratou-se da notificação de 

lançamento dos tributos omitidos ou suprimidos a cargo da Administração Tributária. A 

notificação de lançamento torna válida a relação jurídica processual entre Administração e 

contribuinte, permitindo que o mesmo decida logo pelo pagamento ou apresente seus 

inconformismos, seja para anular ou para desqualificar a exação. Portanto, afirma que, 

claramente, a intenção da Administração seria de apenas suspender a notificação de lançamento 

já formalizada, e não propriamente a ação fiscal da autoridade administrativa para a constituição 

do crédito tributário. Mencionou que a Instrução Normativa nº 1.469-GSE, de 03/06/2020, 

revogou o artigo 3º da I.N. 1.458-GSE. Portanto, imperioso ressaltar que a vigência do 

dispositivo questionado ocorreu entre as datas de 23/03/2020 e 08/06/2020 (data da publicação 

da I.N. 1.469-GSE no Diário Oficial do Estado). Entretanto, no lapso compreendido entre as 

datas da vigência do ato normativo representado, caberia analisar se ocorreu mesmo o prejuízo 
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aos cofres públicos decorrentes da edição da Instrução Normativa n.º 1.469-GSE, de 

03/06/2020. Continua o voto, expondo que, de acordo com a Unidade Técnica, e bem como os 

esclarecimentos ofertados pela Secretaria de Estado da Economia, nos autos da Representação, 

o dano aventado pelo agravante não ocorreu. De acordo com a unidade jurisdicionada, o inciso 

II do art. 3º, objeto do questionamento, buscou alcançar a suspensão tão somente dos 

procedimentos relacionados à intimação do sujeito passivo acerca de lançamento, ato este já 

formalizado por meio de "Auto de Infração" ou de "Notificação de Lançamento", aos quais se 

referem os incisos I e II do art. 9.º da Lei nº 16.469/2009. Isto é, o dispositivo questionado não 

suspendeu o lançamento de ofício de tributos suprimidos ou omitidos, mas apenas a notificação 

de lançamento, ou intimação do contribuinte, para cientificá-lo do procedimento. Ainda, segundo 

a jurisdicionada, a edição do referido normativo foi necessária em virtude das medidas do Decreto 

estadual n.º 9.633/2020, que restringiu o funcionamento das atividades industriais e comerciais 

no âmbito do Estado de Goiás em decorrência da pandemia da COVID-19, a fim de evitar a 

ocorrência de danos ao sujeito passivo ou que este tivesse a capacidade comprometida para 

realizar o pagamento do tributo ou apresentar impugnação ao lançamento. Inclusive, nos termos 

do pronunciamento da Secretaria da Economia, preocupada com eventuais interpretações 

distorcidas acerca do alcance da norma impugnada, expediu orientação aos Gerentes e Delegados 

Fiscais vinculados à Superintendência de Controle e Fiscalização daquela Pasta, com a exegese 

da regra do art. 3º, II, no sentido de que se mantinha plenamente forçosa a formalização de 

lançamento mediante "Auto de Infração" e "Notificação de Lançamento", restando suspensa tão 

somente a intimação do sujeito passivo para cientificá-lo da aludida formalização. O voto conclui, 

então, que não se verificou ofensa ao princípio da indisponibilidade do interesse público e, 

consequentemente, ao art. 142, parágrafo único, do CTN, haja vista que as atividades relacionadas 

à constituição do crédito tributário não foram afetadas com a edição da IN 1.469-GSE, de 

03/06/2020, mas apenas suspensa temporariamente a intimação do contribuinte devedor acerca 

da formalização do procedimento. Pelas mesmas razões também não entendeu que teria ocorrido 

violação ao art. 97, do CTN, uma vez que a IN 1.469-GSE (art. 3º, inc. II) não promoveu 

suspensão de créditos tributários, mas sim da notificação de lançamento já formalizado. Ademais, 

afirmou que a queda da arrecadação evidenciada não tem relação com a referida instrução 

normativa, mas com os efeitos gerados pela pandemia da COVID-19, que inviabilizou a 

realização das atividades comerciais e industriais em todo o país, conforme se vê dos noticiários, 

que diuturnamente transmitem dados sobre a crise que o mundo enfrenta atualmente. Do 

exposto, o voto se deu pelo conhecimento e desprovimento do Agravo interposto. Processo: 

202000047001082 – Acórdão: 2780/2020 – Boletim nº8, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

RECURSO. Tratam os autos de embargos de declaração, cujo objeto tramita no TCE/GO desde 

19/05/2008, quando foi autuada denúncia formulada por empresa, noticiando a existência de 

aquisição irregular, pela Secretaria da Saúde, do medicamento Tracolimus, mediante ato de 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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dispensa de licitação, com fundamento no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8666/93. Nos autos 

da referida Denúncia, foi determinada a imediata instauração de Tomada de Contas Especial, 

com vistas a apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, o que 

ocorreu, coadunando na rejeição das contas e aplicação de multa, sem imputação ou indicação 

de débito. Interposto recurso, foi-lhe negado provimento. Em seguida, foram apresentados os 

embargos declaratórios. Conforme Voto do Relator, “relata o Embargante omissão e contradição 

no acórdão vergastado, destacando que, em caso similar o Tribunal de Contas considerou legal a 

contratação direta embasada no art. 24, inc. VIII, da Lei 8.666/1993, realizada entre o Estado de 

Goiás e a Caixa Econômica Federal, para prestação de serviços, em caráter exclusivo, de 

pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos, pensionistas, estagiários e outros 

serviços similares”. O Relator, ainda, rechaça o paradigma trazido pelo Embargante por afirmar 

não se aplicar ao presente caso, uma vez que se trata de situação distinta, referente à contratação 

direta por dispensa de licitação realizada com a finalidade de contratar banco oficial a gestão da 

folha de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas da administração pública e de 

outros pagamentos correlatos. Em voto divergente consignou-se que, analisando detidamente os 

embargos, sob o enfoque de sua finalidade estrita de apreciar a existência de omissão, obscuridade 

e contradição ou questões de ordem pública, razão assiste ao embargante quanto às decisões da 

Corte, uma vez que o Tribunal Pleno tem adotado em diversas Tomadas de Contas Especiais, a 

extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto para desenvolvimento válido 

e regular, em decisão terminativa, com fundamento no art. 66, § 3º da Lei n.º 16.168/07 e suas 

alterações, quando não haja dano, o que afirmou ser o caso presente. As contas tiveram decisão 

de mérito como irregulares e a pena de multa aplicada ao agente, porém, sem imputação de 

débito, haja vista que não houve indicação de dano. Aduz que o Laboratório LIFAL - Laboratório 

Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A, assim como a IQUEGO (Indústria Química do Estado 

de Goiás), é uma Sociedade de Economia Mista criada primordialmente para fornecer 

medicamentos a órgãos e entes públicos, sobretudo de seu mantenedor, sem licitação, justamente 

pela celeridade e eficiência atribuída às contratações diretas. Firmar o entendimento de que a 

IQUEGO não pode mais vender sem licitação para o Estado, a União e os Municípios, porque 

fere o princípio da competitividade, é sepultar em definitivo a empresa estatal goiana, que sinaliza 

para instituição de uma parceria público-privada ou uma gestão compartilhada. A tese vencedora, 

de forma diversa do relator do processo, sustentou em relação à contratação direta da Caixa 

Econômica Federal, também baseada no art. 24, inc. VIII da Lei n.º 8.666/93, tratar-se de 

contratação de empresa pública, sem licitação, em detrimento de inúmeras instituições financeiras 

legalmente habilitadas no país. Concluiu, assim, seu posicionando favorável à contratação direta 

da instituição pública, uma vez que a licitação é possível, mas dispensável, ao crivo da 

discricionariedade do agente público, votando no sentido de conhecer os embargos e darlhes 

provimento, de modo a aclarar o Acórdão, visando sanar sua contradição às deliberações deste 

Tribunal Pleno, com efeito infringente ao recurso autuado, provendo-o, para extinguir a Tomada 

de Contas Especial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 66, § 3º da Lei n.º 
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16.168/07 e suas alterações c/c arts. 494, inc. II, 994, inc. IV, 1022, incs. I e II e 1024, § 4º do 

CPC, por ausência de dano, reformando o Acórdão embargado (Precedentes do Plenário: 

Acórdãos nºs 701/2020, 2603/2019). Processo: 202000047000409 – Acórdão: 3335/2020 –, 

Boletim nº8, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

RECURSO. Tratam os autos de Agravo interposto em face de Despacho, que indeferiu o pedido 

cautelar formulado nos autos de Representação, que visava determinar à Associação dos 

Procuradores do Estado de Goiás (APEG) que se abstivesse "de intermediar, transigir, receber e 

dar quitação a honorários advocatícios devidos em causas judiciais e extrajudiciais da fazenda 

pública, sem que antes essa espécie de receita ingressasse na conta única do tesouro estadual e se 

submetesse aos registros contábeis necessários que possibilite a efetiva fiscalização e controle da 

destinação legal que lhe for aplicável." O recorrente alegou, em linhas gerais, que a gestão e 

repasse de honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública pela referida Associação, sem o 

prévio ingresso dessa receita na conta única, consubstancia burla aos artigos 3º e 4º da Lei 

Complementar Estadual nº 121/2015, e ao § 4º, do art. 56, da Lei Complementar Estadual nº 

58/2006. A Secretaria de Estado da Economia foi intimada, mas não se manifestou quanto ao 

mérito. A APEG, por sua vez, arguiu as preliminares de ilegitimidade do recorrente, de 

incompetência deste Sodalício e de ilegitimidade passiva da Associação para defender os 

interesses dos associados no que concerne às questões em baila. No mérito, argumenta, em 

síntese, que "inexiste norma jurídica que determine a obrigatoriedade de que os valores pagos a 

títulos de honorários advocatícios aos Procuradores de Estado tenham que primeiro figurar em 

conta única do tesouro estadual", e que os honorários sucumbenciais não consubstanciam verba 

pública. Enfrentando as preliminares suscitadas, o voto consignou, acerca da competência do 

Tribunal, ser necessário elucidar que o cerne do feito é a análise do suposto descumprimento da 

Lei Complementar nº 121/2015, a qual instituiu a conta única do tesouro estadual, matéria 

claramente inserta no crivo de atuação do Tribunal. Ainda, o processo trata, como pano de fundo, 

de questões atinentes à fiscalização do cumprimento do teto remuneratório por servidores 

públicos estaduais, matéria também submetida à jurisdição de contas. Por isso, afirmou não 

restarem dúvidas acerca da competência do TCE/GO no feito vertente. Acerca da outra 

preliminar, referente à ilegitimidade da APEG, esclareceu que, nos processos de controle externo, 

não há duas partes em litígio com uma lide submetida a julgamento, mas sim uma relação entre 

o responsável pelo desempenho de determinada atividade pública ou guarda de recursos públicos 

e o órgão técnico constitucionalmente incumbido de produzir um juízo acerca de tal prestação. 

Por isso, considerando tratar-se acerca da sistemática de intermediação, captação e distribuição 

dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, engendrada pela Associação, entendeu 

configurada sua legitimidade. E, por fim, demonstrada a condição de servidor público do 

recorrente entendeu por confirmada sua legitimidade. Passando ao mérito, assentou o voto que 

na sistemática vigente, toda intermediação, captação e distribuição dos referidos honorários 

devidos à Fazenda Pública estadual é realizada pela APEG, com supedâneo no art. 56, da Lei 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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Complementar nº 58/2006. Inferiu também que, em análise perfunctória, era possível vislumbrar, 

no âmbito procedimental, o semblante de antinomia existente entre os dispositivos das leis 

complementares. No entanto, considerando o caráter satisfativo do pleito cautelar, bem como a 

ausência de informações quanto à imediata possibilidade de se aplicar de forma combinada as 

disposições da Leis Complementares nº 56 e nº 125, o deferimento do pleito poderia desencadear 

celeumas concernentes ao processo de repasse da verba à classe de servidores em comento, por 

ausência de instrumentos destinados a compatibiliza-las no âmbito prático. Nesse aspecto, deu 

relevo às considerações da Unidade Técnica ao ponderar que "(...) se a cautelar for concedida, o 

reflexo pode ser danoso e de difícil reparação a terceiros, pois haverá suspensão dos pagamentos 

já arbitrados judicialmente até o julgamento do mérito da presente representação. Se não há 

controvérsia quanto ao direito ao recebimento dos honorários advocatícios não haverá risco ao 

resultado útil, pois se vislumbra que a regularização da escrituração contábil poderá ser adequada 

ao que for decidido no final da ação. De outro lado, se a cautelar for concedida, e ao final, a ação 

for improcedente quanto ao método contábil de submissão à Conta Única do Tesouro, a retenção 

terá sido arbitrária, podendo o erário público responder por danos e multas futuramente 

pleiteadas." Sendo assim, concluiu que não se mostrou adequado determinar a reformulação da 

sistemática vigente sem, antes, pluralizar a temática de maneira suficiente com os órgãos públicos 

responsáveis e, eventualmente, no caso de procedência, conceder interregno suficiente ao 

redesenho dos procedimentos administrativos e fazendários para recebimento e repasse das 

verbas em questão. Destarte, frente ao referido cenário, não reputou adequado seja a medida 

levada a cabo em sede de cautelar, razão pela qual há de prevalecer a decisão combatida, exarando 

seu voto pelo conhecimento e, no mérito, negativa de provimento do Recurso. Processo: 

202000047001782 – Acórdão: 3703/2020 –, Boletim nº8, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

RECURSO. Tratam os autos de Pedido de reexame interposto pelo ex-presidente da Goiás 

Turismo, em face de decisão proferida em Acórdão do TCE/GO. Na decisão recorrida o 

Tribunal Pleno deu provimento parcial a Representação intentada pelo Parquet de Contas, em 

razão de ilegalidade nas contratações diretas realizadas com dupla, por não restar comprovado o 

preenchimento do requisito consagração do artista, com cominação da pena de multa ao ex-

presidente da Goiás Turismo, correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor 

previsto no artigo 112, inciso IX, da Lei Orgânica do TCE/GO, vigente à época. Durante a 

instrução do recurso, a Gerência de Fiscalização concluiu pelo provimento. O Ministério Público 

de contas, por sua vez, concluiu pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reexame. O 

voto consigna que o objetivo do recurso foi requerer a desconstituição da sanção pecuniária 

aplicada em desfavor do ex-presidente. Aduziu que, quanto ao mérito, o recorrente alegou que o 

Conselheiro Relator foi induzido ao erro pela afirmação do Ministério Público de Contas de que 

inexistem nos autos quaisquer documentos que respaldem a consagração regional da dupla e que 

esta baseou-se unicamente no release dos artistas. Ainda, que acostou farta documentação para 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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fins de avaliação da consagração pública, trazendo à colação trecho de Acórdão deste Tribunal, 

em que se aborda o tema da consagração do artista e alega, ainda, a ausência de dolo ou erro 

grosseiro, o que, segundo o art. 28 da LINDB, afastaria a sua responsabilização. O Relator 

apontou que a grande preocupação na interpretação das hipóteses de inexigibilidade, sobretudo 

a trazida pelo inciso III, é a abrangência das expressões contidas no permissivo legal, vez que 

tratam-se de termos jurídicos indeterminados, que concedem, em tese, certa margem de 

discricionariedade ao administrador. De fato, não há um conceito padrão sobre o que seria 

“consagração pela crítica especializada” ou “consagração pela opinião pública” e, por isso, a 

consagração do artista deve ser comprovada nos autos, seja por matérias publicadas em meios de 

comunicação ou pela demonstração de contratações para atrações semelhantes. Quanto a isso, 

inferiu que, de fato, o recorrente fez juntar farta, documentação a respeito da carreira da dupla 

contratada, capaz de comprovar a consagração local do artista. Dentre toda a documentação 

acostada, destacou matéria veiculada na “Revista SHOWNEWS”, narrando toda a trajetória da 

dupla e os diversos shows de muita expressão em rodeios, boates e eventos em todo o Estado de 

Goiás, cantando inclusive com duplas de renome nacional. Assim, acompanhando o 

entendimento da Unidade Técnica, votou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do 

Pedido de Reexame interposto, para cancelar a multa aplicada. Processo: 201900047002369 – 

Acórdão: 2863/2020 – Boletim nº8, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO. Tratam os autos de Representação, com concessão, em decisão 

monocrática, de medida cautelar para promover a sustação temporária de procedimento 

licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo menor preço por 

lote, na fase em que se encontrava em relação a dois dos lotes adjudicados, até que fosse julgado 

o mérito da Representação. A decisão monocrática consigna que a cautelar foi concedida pelo 

convencimento do Relator quanto a presença dos requisitos para sua efetivação. Quanto à fumaça 

do bom direito evidenciou a alegação do Representante de existência de fortes e prováveis 

indícios de que a licitante que adjudicou os lotes 08 e 10, integra grupo econômico de fato ou 

coligação de empresas, hipótese não permitida pela Lei Complementar nº 123/2006, para que as 

microempresas e as empresas de pequeno porte obtenham os benefícios contidos na referida lei, 

ou seja, possam usufruir de um tratamento diferenciado (norma de proteção e incentivo ao 

empreendedorismo). Afirma que essa provável situação pode caracterizar o usufruto ilegítimo, 

na licitação representada, dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, por 

empresa de maior porte, mediante a utilização de empresa de pequeno porte coligada ou 

integrante de um mesmo grupo econômico e que isso não pode ser tolerado em face da Lei 

Complementar nº 123/2006, da Lei nº 8.666/1993 e da jurisprudência do TCE/GO e do TCU. 

Os indícios da irregularidade que evidenciaram a existência de um grupo econômico de fato ou 

coligação de empresas na hipótese representada foram: membros de uma mesma família que 

administram várias empresas; empresas que possuem o mesmo endereço registrado em seus 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 102 de 107 

 

respectivos estatutos; a identificação do grupo de uma empresa nas fachadas de outras; como 

também na página em rede social de uma das empresas e que mencionava todas as demais 

integrantes do grupo. O Representante esclareceu que o perfil foi excluído no Linkedin após a 

apresentação do primeiro recurso administrativo pela Representante, o que evidenciaria a 

tentativa de ocultar a existência do grupo econômico ou coligação de empresas. O Relator aponta 

que, além de selecionar a proposta mais vantajosa, a licitação visa assegurar a concreção do 

princípio da isonomia. A existência de vínculo subjetivo entre os concorrentes, em detrimento 

dos princípios da isonomia e competitividade, constitui uma das frequentes fraudes verificadas 

no curso do certame. Não obstante o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos não 

vedar a participação de empresas com sócios em comum ou do mesmo grupo empresarial em 

licitações, o assunto divide a doutrina e a jurisprudência. Afirma que toda forma de conluio ou 

fraude à licitação deve ser evitada, tendo em vista tratar-se de situação bastante temerária e que 

dentre outros fatores pode incidir diretamente na quebra do princípio da isonomia, que serve de 

suporte para os procedimentos licitatórios, ora também, ocorrendo a perda da competitividade. 

Declara que no caso é ainda mais gravoso, em razão da utilização dos benefícios legais outorgados 

às microempresas e empresas de pequeno porte pela empresa suposta e provavelmente 

pertencente a um grupo econômico, mas, concorrendo isoladamente na licitação representada. 

Conclui então que, havendo indícios robustos de que a forma de constituição das empresas criou 

a possibilidade, em tese, de burlar a competitividade das licitações, essa manobra deve ser afastada 

pela Administração. E foi nesses termos, considerando a urgência que a matéria requeria, sob 

pena de, em tese, haver lesão ao erário e ofensa à legislação em vigor e aos princípios regentes da 

atuação do administrador público, como também de ser comprometida a eficácia da atuação 

fiscalizadora, em sede de controle externo, a cargo do Tribunal de Contas, que o Relator decidiu 

determinar a medida cautelar para sustação temporária do procedimento licitatório em comento. 

A decisão monocrática foi referendada por unanimidade pelo Pleno do Tribunal. Processo: 

202000047002117 – Acórdão: 2781/2020 – Pleno, Boletim nº8, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO. Trata-se de representação, com pedido de suspensão cautelar, de 

procedimento licitatório regido pela sociedade de economia mista Saneamento de Goiás - 

SANEAGO, destinado à Contratação Integrada para Elaboração de Estudos e Projetos de 

Engenharia (básico e executivo), Execução das Obras e a Pré-Operação da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Maria, no Município de Novo Gama-GO. A representante 

alega haver irregularidades no certame, concernente aos fatos de que apenas 4 (quatro) empresas 

participaram do procedimento licitatório e que na Ata de Sessão de Abertura das Propostas, se 

mantiveram a habilitação de empresas que não apresentaram a comprovação específica do 

engenheiro eletricista, inclusive da empresa que foi declarada vencedora do certame. Reputou 

injusta sua desclassificação amparada em exigência de que a licitante apresentasse atestado que 

comprovasse a conclusão na íntegra e/ou operação de ETE cujo processo de tratamento seja por 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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lodos ativados. Após diligências, a unidade de fiscalização entendeu que a metodologia utilizada 

pela jurisdicionada detinha uma série de impropriedades que colocaram em risco a confiabilidade 

do Orçamento Referencial que embasou a licitação em questão, sendo elas: 1) Nenhuma parcela 

do anteprojeto conta com orçamento detalhado no nível de um "Orçamento Sintético" - tal como 

privilegiado pela lei e pela jurisprudência do TCU (que indicam a utilização de estimativas 

expeditas e paramétricas apenas para as parcelas menos detalhadas do anteprojeto); 2) A 

metodologia de orçamentação da SANEAGO não é compatível com as práticas recomendadas 

para a estimativa de custos (via Orçamento Sintético, por metodologia paramétrica ou expedita); 

3) O Orçamento Referencial de uma empresa, na prática, reproduz exatamente o valor da 

proposta comercial de outra empresa. Sobre isso, a Unidade Técnica viu como impropriedades a 

realização da orçamentação de uma obra em sua completude por meio de cotações obtidas junto 

a fornecedores; as cotações de fornecedores podem ser utilizadas para orçar "itens de prateleira", 

ou, ainda, para estimar o valor de parcelas específicas de um empreendimento (dentro de uma 

estimativa paramétrica, por exemplo), mas não o valor da obra em sua integralidade; as cotações 

com empresas potencialmente fornecedoras devem ser utilizadas apenas em caráter supletivo na 

fase de avaliação de custos no contexto de licitações públicas; 4) As propostas comerciais de uma 

empresa não detalharam o sistema proposto para o tratamento do efluente, ou seja, não se sabe 

se as referidas cotações refletem os custos para a execução de um sistema do tipo "lodos ativados, 

com parâmetros de aeração prolongada, seguido de flotação e desinfecção"; 5) Apesar de se 

referirem ao mesmo empreendimento, muito embora tenham sido ofertadas em meses distintos 

(e com variações no escopo de fornecimento), duas propostas de uma mesma empresa guardam 

discrepâncias substanciais entre si, de cerca de 34%, o que revela a grande fragilidade de qualquer 

desses valores para nortear o certame de uma obra de tamanho vulto, ainda que via contratação 

integrada; 6) Uma comparação entre as propostas de uma empresa com as demais empresas revela 

margem ainda maior de imprecisão (Ex: a proposta de uma guarda uma variação de 40% em 

relação à proposta da outra); 7) A “Estimativa paramétrica” pouco corrobora para a avaliação do 

preço global da obra descrita pelo anteprojeto da licitação em tela, porque a estimativa não reflete 

uma rota tecnológica de tratamento similar à especificada para o objeto da licitação. Sendo assim, 

a Unidade Técnica concluiu sua Instrução Técnica, entre outros, pela determinação à SANEAGO 

de anulação do procedimento licitatório em comento. Traçando uma simetria para atuação da 

corte de contas, o voto destaca que, embora o TCU não possa determinar a suspensão definitiva 

de um contrato sem antes comunicar ao Congresso para adoção de providências, é possível à 

Corte de Contas Federal, observando os poderes implícitos à competência de determinar à 

anulação de contrato (art. 71, IX, CF/88 e MS 23.550 - STF), determinar à entidade sob sua 

jurisdição que adote medidas como a suspensão temporária de pagamentos em um contrato, por 

exemplo, de forma a garantir a eficácia de uma futura decisão de um processo de controle externo. 

E continua afirmando que, no caso concreto ora em análise, verificou estarem presentes os 

requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência, resguardando-se, cautelarmente, o 

possível prejuízo ao erário, suspendendo-se o início da execução do contrato, que, inclusive, pela 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 104 de 107 

 

probabilidade de dano, encontra-se já suspenso pela justiça goiana por meio de decisão prolatada 

recentemente. Aduziu que o fumus boni iuris estava presente nos 7 apontamentos realizados pelo 

Serviço de Análise de Editais e Projetos de Engenharia (descritos alhures), somado ao que tal 

unidade, ainda, apontou e não foi afastado pelo contraditório estabelecido: a) em relação ao nível 

de detalhamento do anteprojeto, exigido nos termos do regime de contratação da SANEAGO e 

da Lei das Estatais, não se constatou dos autos daquele certame que a solução prevista tenha sido 

detalhada em nível adequado (de prédimensionamento), tampouco as edificações exigidas no 

edital como obrigação de meio; b) não se vislumbrou que os estudos preliminares para avaliação 

de alternativas tenham atendido a forma preconizada, com riscos de que a solução indicada 

(Lodos Ativados com parâmetros de Aeração Prolongada) possa não ser a mais adequada ou 

vantajosa, ainda que se verifique que há fundamentação técnica em alguma medida; c) os pesos e 

critérios para pontuação das propostas não refletem objetivamente e de maneira quantificável 

eventual benefício esperado, de modo que não estão devidamente justificados, como exige o 

regramento legal, com riscos de prejuízo à economicidade da contratação a longo prazo, e ao 

controle e fiscalização na fase de execução; d) não se demonstrou objetivamente qual o benefício 

deste regime de contratação integrada frente às demais alternativas preconizadas na lei, realizando 

uma alocação de riscos com potencial de encarecimento das obras sem efetiva garantia de 

aumento de seu custo benefício a longo prazo; e) sobre a técnica orçamentária, baseada na 

cotação em verba de todo o empreendimento, persiste o entendimento que se mostra inadequada 

ao caso, com elevado risco de imprecisão; f) a constatação de que as propostas apresentadas não 

contemplaram requisito tecnicamente relevante, exigido no certame, não foi afastada e, para além 

de desobediência ao edital, prejudica a comparabilidade entre elas bem como qualquer garantia 

de que a solução proposta, inclusive a vencedora, atenda satisfatoriamente os requisitos de 

melhoria (justificativa para uso da contratação integrada) no que concerne a eficiência energética, 

pela falta de parametrização. Já o periculum in mora estava presente no fato de que, tendo sido 

assinado o contrato, o início de sua execução poderia trazer graves prejuízos ao erário, de difícil 

ou impossível reparação, culminando em pagamentos e seguimento da execução de contrato, 

que, pelo menos em cognição sumária, apresenta probabilidade de dano. Por fim, apontou que a 

Justiça Estadual concedeu medida cautelar em processo judicial para suspender a execução do 

contrato ora em voga, numa nítida demonstração de que estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela cautelar de urgência. Por todo o exposto, votou pela adoção de medida 

cautelar para determinar que a SANEAGO suspendesse a execução do contrato firmado com a 

empresa vencedora do certame. Processo: 201900047002811 – Acórdão: 2784/2020, Boletim 

nº8, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

DENÚNCIA. Tratam os autos de análise da ilegalidade da concessão de pensão por morte de 

exsegurado, com fundamento no artigo 65, I da Lei Complementar nº 77/2010. A GOIASPREV 

instaurou auditoria previdenciária para análise quanto ilegalidade do pagamento do benefício 

previdenciário. Devidamente notificada, a recebedora da pensão apresentou defesa pugnando 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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pela manutenção do pagamento do benefício. No mérito, o Órgão Previdenciário por meio da 

Auditoria interna opinou pela improcedência da defesa apresentada, com o “consequente 

cancelamento do benefício pensional desta, por ser cônjuge separada de fato.” Em trâmite no 

Tribunal, o processo foi reclassificado de “Consulta” para “Denúncia”. A Auditoria concordou 

com a conclusão da GOIASPREV pela não concessão da pensão. A Unidade Técnica concluiu 

pelo saneamento da ilegalidade denunciada nesses autos por meio do procedimento de auditoria 

previdenciária, bem como sugeriu a expedição de recomendação quanto a exigência nos futuros 

processos de pensão por morte de declaração do(a) cônjuge sobrevivente de que não se encontra 

separado(a) de fato ou divorciado(a) do segurado(a). O Ministério Público de Contas 

acompanhou a manifestação da Unidade Técnica. A denunciada apresentou memorial aduzindo 

que o Órgão Previdenciário foi omisso quanto à resposta apresentada e, ainda, informou que 

nunca houve separação de fato e muito menos divórcio entre as partes, pugnando pela 

manutenção do registro junto ao Tribunal de Contas. O voto consigna que a denúncia tem como 

escopo a análise quanto à ilegalidade do pagamento do benefício da pensão à denunciada e que 

consta dos documentos acostados na exordial a ação de separação de corpos cumulada com 

alimentos provisionais ajuizada em 19/05/2000, pela então denunciada em desfavor do ex-

segurado. Em 16/12/2014, a denunciada ajuizou ação de divórcio litigioso. Com o falecimento 

do ex-segurado, a denunciada requereu a abertura do inventário judicialmente, sendo nomeada 

como inventariante. Ato contínuo, um herdeiro manifestou nos autos da ação de inventário, 

aduzindo que a denunciada não poderia ter sido nomeada inventariante, pois estava separada de 

fato há mais de 15 anos, não tendo ela qualquer direito sucessório Em seguida, o douto juízo 

acolheu o requerimento e proferiu nova decisão no sentido de “desconstituir a Requerente do 

cargo de Inventariante e nomeando em seu lugar o herdeiro, nos termos do artigo 990, II do 

Código de Processo Civil”. Nesses termos, o voto conclui que o benefício de pensão por morte 

é pago aos dependentes do segurado vigente à época dos fatos, conforme preceitua a súmula 340 

do STJ, o que não contemplaria a denunciada, posto que estava separada de fato desde o ano de 

2000, e ainda, que em 2014, ajuizou ação de divórcio em desfavor ex-segurado, que veio a falecer 

em 09/05/2015, restando evidente que a denunciada não faz jus ao recebimento do benefício 

previdenciário. Por isso, considerando que o benefício foi devidamente cancelado, conheceu da 

denúncia apresentada, e, ante à perda superveniente do objeto, julgou prejudicado a presente 

demanda. Quanto aos valores recebidos, votou por não haver que se falar em restituição, posto 

que não ficou configurada a má-fé da denunciada. Processo: 201800047000139 – Acórdão: 

2868/2020 – Pleno, Boletim nº8, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

CONTAS. Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria de Estado 

da Saúde, tendo por objetivo a apuração dos responsáveis e adoção de medidas em razão de 

quantias desviadas da finalidade de Contrato de Gestão, celebrado entre o Instituto de Gestão 

em Saúde – GERIR e a Secretaria da Saúde para a gestão e operacionalização do Hospital de 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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Urgências de Goiânia – HUGO. O Serviço de Contas do Governo sugeriu o julgamento irregular 

das contas, com imputação de débito ao presidente do Instituto GERIR, posicionamento esse 

que foi seguido pelo Ministério Público de Contas e pela Auditoria. O voto consignou que, 

quanto ao mérito processual, a Comissão de Tomada de Contas Especial concluiu pela ilegalidade 

da aquisição do título de capitalização para garantia de caução do aluguel, por ausência de sua 

previsão no Contrato de Gestão. O Relator aponta que, apesar de o contrato de gestão permitir 

a aplicação de recursos no mercado financeiro, o mesmo não contempla a modalidade adotada 

pelo gestor, para fins de caução de garantia de imóvel. Ainda, a cláusula do Contrato de Gestão 

é clara ao permitir apenas a aplicação de recursos no mercado financeiro que se revertam 

exclusivamente aos objetivos do próprio Contrato, o que não ocorreu no presente caso. Isso 

porque, a aquisição do título de capitalização teve por finalidade apenas a garantia de caução de 

sua sede, visando financiar a manutenção do próprio Instituto GERIR, sem que os recursos 

destinados se revertessem ao objeto do contrato de gestão. Destacou, ainda, que não havia nos 

autos provas do ressarcimento, pela organização social, em relação à devolução de título de 

capitalização. Concluiu por acertados os posicionamentos da Unidade Técnica, Parquet de 

Contas e Auditoria pela ocorrência de dano ao erário, motivo pelo qual votou pelo julgamento 

irregular das contas, nos termos do Art. 74, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCE/GO, 

imputando débito ao ex-presidente do Instituto Gerir, nos termos do art. 75, inciso I, do mesmo 

dispositivo, aplicando-lhe, ainda, a multa prevista no Art. 111, da LOTCE, no montante mínimo 

de 10% (dez por cento). Processo: 201600010028596 – Acórdão: 2993/2020 – Pleno, Boletim 

nº8, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL. Tratam os autos de análise, para fins de registro, do ato administrativo de concessão 

de aposentadoria a servidor, no cargo de Professor IV, Referência “D”, do Quadro Permanente 

do Magistério Público Estadual, da então Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte 

(SEDUCE), atual Secretaria de Estado da Educação. O Serviço de Registro atestou o devido 

registro do Contrato de Trabalho do servidor, a partir de 01/09/1984, no cargo de Assistente de 

Ensino Médio, da SEDUCE, apresentando conclusão no sentido da legalidade, para fins de 

registro do ato concessório de aposentadoria ao servidor, no cargo de Professor IV, Referência 

“D”, do Quadro Permanente daquela Pasta. O Ministério Público de Contas opinou pela 

anulação do registro da admissão e pela negativa de registro do ato de aposentadoria, em virtude 

da ausência de submissão a concurso público e do que entendeu serem provimentos derivados 

inconstitucionais. A Auditoria expediu manifestação asseverando que o debate jurídico travado 

acerca da progressão chamada vertical dos professores estaduais foi definitivamente encerrado 

no âmbito desta Corte de Contas, que por meio do Acórdão nº 2522/2010 aprovou o texto da 

Súmula nº 01, nos seguintes termos: “É válida a progressão na carreira de professor em razão de 

sua nova titulação acadêmica, nos termos da Lei nº 13.909/2001 (Estatuto do Magistério 

Estadual)”, concluindo pela legalidade do ato de concessão da aposentadoria, sugerindo seu 

registro, além da proposição de multa à Secretaria, pelo descumprimento do prazo fixado para o 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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encaminhamento do ato de concessão de aposentadoria a este Tribunal de Contas, previsto nos 

§§ 7º e 8° do artigo 2° da Resolução n° 22/2008 (Regimento Interno). O voto consigna, sobre o 

argumento do Parquet, que de fato não houve submissão a concurso público, haja vista que tal 

exigência se cingia, naquela época, apenas aos candidatos a cargos públicos, regidos por estatuto 

próprio (Estatuto dos Funcionários Públicos). Tal exigência passou a abranger os pretendentes a 

empregos públicos (Celetistas) somente a partir da Constituição de 1988. Portanto, nenhuma 

irregularidade se vislumbrou na contratação do servidor em questão. Por outro lado, com relação 

à suposta inconstitucionalidade do provimento originário do servidor, tendo em vista que, 

segundo o Parquet, “não guarda conformidade com a mens legislatoris do Constituinte de 1967”, 

há que se ressaltar que não se trata de caso isolado. Um grande contingente de servidores públicos 

foi contratado como empregado público pela administração estadual, sem o questionamento 

acerca de infringência a dispositivos constitucionais. Sem adentrar ao mérito da questão, ressaltou 

que o servidor de boa-fé envolvida não poderia responder pelas iniciativas advindas da 

administração, haja vista a imperiosa observância aos princípios da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, e à teoria do fato consumado e o longo decurso do tempo. 

Desse modo, deixou de acatar as argumentações apresentadas pelo Ministério Público de Contas 

e, ante a inexistência de comprovada má-fé, não percebeu razões que justificassem a revisão do 

registro do contrato de trabalho do servidor, tampouco sua anulação. Sobre a multa sugerida pela 

Auditoria, em face do previsto no artigo 2°, § 7°, do Regimento Interno/TCEGO, considerando 

a falta de critérios ou regulamentação intrínseca à imputabilidade específica do gestor 

responsável, entendeu por deixar-se de aplicar a penalidade recomendada. Em conclusão 

apresentou voto no sentido da legalidade do ato de aposentadoria do servidor, no cargo de 

Professor IV, Referência “D”, do Quadro Permanente do Magistério Público Estadual da 

Secretaria de Estado da Educação. Processo: 20180006005072 – Acórdão: 3090/2020 – Pleno¸ 

Boletim nº8, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 
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