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Goiânia | 1º de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021 | n. 20 

 

 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as 

decisões selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de 

contas estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de 

jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos 

Tribunais.  
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1. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
 
1.1.1 Licitação. Pregão. Recurso. Ato pregoeiro.  
1.1.2 Edital. Contrato. Índice. Reajuste.  
1.1.3 Edital. Atestado. Capacidade técnica.  
1.1.4 Contrato. Prazo. Serviços contínuos.  
1.1.5 Licitação. ME. EPP. Tratamento diferenciado.  
1.1.6 Administração. Pagamento. Ordem cronológica. 
1.1.7 Edital. Pré-qualificação. Projeto básico.  
1.1.8 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Pregão Presencial nº. Contratação de 

serviços de software de gestão pública. Inabilitação após recurso administrativo. 
Atestado de capacidade técnica que não comprova a integralidade dos serviços. 
Irregularidade pela exigência de atestados com quantitativos mínimos acima de 50% 
do serviço licitado, não limitada a comprovação aos itens de maior relevância 
técnica e valor significativo do objeto a ser contratado. Desrespeito à previsão de 
prova de conceito. Medida cautelar. Prova de conceito realizada. Desclassificação. 
Adequado cumprimento da determinação cautelar. Saneamento da irregularidade. 
Pela procedência sem aplicação de sanções. Expedição de recomendação para 
futuras licitações.   

1.1.9 Contrato administrativo. Superfaturamento. Compensação financeira. Dano ao 
erário.  

1.1.10 Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Requisito. Comprovação. 
Qualificação técnica.  
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1.1.11 Licitação. Julgamento. Competitividade. Desclassificação. Materialidade. Princípio 
da seleção da proposta mais vantajosa. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Proposta de Preço. 

1.1.12 Licitação. Empresa Estatal. Edital de Licitação. Matriz de Risco. Obras e serviços 
de engenharia. Equilíbrio econômico-financeiro.  

1.1.13 Inexiste divergência entre a Recomendação nº 36 do Conselho Nacional do 
Ministério Público e o posicionamento deste Tribunal de Contas acerca da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação pela Administração Pública de 
serviços advocatícios.  

1.1.14 Representação com Pedido Cautelar. Dispensa de Licitação. Caráter emergencial da 
aquisição de medicamentos em face de enfrentamento de emergência de saúde 
pública. Lei Federal nº 13.979/2020. Descumprimento do dever de transparência. 
Indícios de manipulação da cotação de preços. Configuração do Fumus boni juris e 
do periculum in mora. Deferimento da medida cautelar.  

1.1.15 Pedido de Rescisão. Presentes os Pressupostos de Admissibilidade. Conhecimento. 
Licitação pretérita à assinatura do convênio. Saque avulso. Ausência de nexo de 
causalidade. Nota fiscal fora da vigência do convênio. Desprovimento.  

1.1.16 O restabelecimento total ou parcial de item anteriormente suprimido por aditivo 
contratual amparado no artigo 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993, em razão de 
restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e preços 
iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do 
TCU, consubstanciada nos acórdãos 1.536/2016- Plenário e 2.554/2017-Plenário, 
visto que o objeto licitado fica inalterado, sendo possível, portanto, além do 
restabelecimento, novos acréscimos sobre o valor original do contrato, observados 
os limites estabelecidos no art. 65, § 1 º, da Lei nº 8.666/1993. 

1.1.17 O mero descolamento do índice de reajuste contratual dos preços efetivamente 
praticados no mercado não é suficiente, por si só, para a concessão de reequilíbrio 
econômico-financeiro fundado no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 
8.666/1993, devendo estar presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de 
efeitos incalculáveis e o impacto acentuado na relação contratual (teoria da 
imprevisão).  

1.1.18 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Orçamento. Restrição. Supressão. 
Acréscimo. Compensação. Consulta.  

1.1.19 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Tratamento diferenciado. 
Dosimetria. Circunstância atenuante. Microempresa. Pequena empresa.  

1.1.20 Consulta. Aquisição de Imóvel. Dispensa de licitação. Pessoa jurídica. Recuperação 
fiscal. Possibilidade. Requisitos. Cumprimento. Autorização judicial. Alienação. 
Dispensa de apresentação. Certidões de regularidade.  

1.1.21 Documento de qualificação técnica que contém informação falsa – Fraude na 
licitação – Declaração de inidoneidade de empresa.  

1.1.22 Licitação. Dispensa de Licitação. Emergência Requisito. Preço. Justificativa.  
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1.1.23 Responsabilidade. Convênio. Subvenção. Subvenção econômica. Inovação 
tecnológica. Estudo técnico preliminar. Estudo de viabilidade. Dano ao erário. 

1.1.24 Reponsabilidade. Convênio. Débito. Artista. Cachê. Comprovação. Inexigibilidade 
de licitação. Erro grosseiro.   

1.1.25 Consulta. Contratação de prestadores de serviços médicos junto ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – mediante credenciamento público ou, 
na impossibilidade, por meio de pregão. Resposta.  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1 Admissão de Pessoal. Teste seletivo realizado pelo Município de Bandeirantes para 
contratação temporária de Agentes de Controle de Endemias. Atos justificados pela 
alta do número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus no Município, 
conforme atestado pela Secretaria do Estado da Saúde. Utilização reiterada de testes 
seletivos para provimento de cargos em questão. Legalidade e registro dos atos de 
admissão. Determinações ao Município para que, nos futuros processos seletivos: 
1) observe, no encaminhamento de dados a este Tribunal, os prazos fixados na 
Instrução Normativa nº 142/2018; 2) somente proceda a novas contratações 
temporárias de Agentes de Controle de Endemias na hipótese prevista no artigo 16 
da Lei nº 11.350/2006, realizando, nos demais casos, concurso público.  

1.2.2 Consulta. Câmara Municipal. Resposta. 1. É possível a criação de gratificações para 
compensar servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de 
dedicação em tempo integral e pelo exercício de chefia de grupos de trabalho na 
forma de percentual sobre os vencimentos do servidor, porém é necessário que lei 
em sentido formal estabeleça critérios objetivos para a definição do percentual a 
ser concedido a cada servidor ou empregado público, sendo vedado o pagamento 
dessas gratificações a ocupantes de cargos em comissão. 2. A lei que cria o cargo 
em comissão deve necessariamente estabelecer requisitos para posse, que devem 
ser de escolaridade mínima compatível com suas atribuições e/ou de experiência 
profissional comprovada na área de atuação, verificada mediante critérios 
objetivamente em lei, sendo vedada a admissão de critérios subjetivos, tais como “ 
notório saber”, “ampla experiência” ou assemelhados. 

1.2.3 Consulta. Funções de Tesouraria e Recursos Humanos. Exercício por servidor 
efetivo de nível de escolaridade fundamental. Percebimento de função gratificada. 
Condições. Necessidade de que haja previsão legal; esteja relacionada à direção, 
chefia ou assessoramento; não resulte no desempenho acumulado, pelo mesmo 
servidor, das etapas mais críticas que compõem uma transação ou evento; e a 
qualificação técnica do servidor seja compatível com as atribuições a serem 
desempenhadas. Exercício da função de tesoureiro por contador. Violação ao 
princípio da segregação de funções caso o contador exerça o controle total ou 
parcial das atribuições de tesoureiro. 
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1.2.4 Não obstante a situação excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento 
ao Coronavírus, é possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, 
observado a limitação disposta no artigo 8º,  inciso VIII, da LC 173/2020.  

1.2.5 Admissão de pessoal. Contrato de servidor temporário. Necessidade temporária de 
excepcional interesse público. Ocorrência. Exame da legalidade. Deferimento do 
registro.  

1.2.6 Admissão de Pessoal. Contrato de Servidor Temporário. Exame da Legalidade. 
Deferimento do Registro.  

1.2.7 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 
justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros.  

1.2.8 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Prorrogação 
dos contratos. Período de pandemia decorrente do COVID-19. Arts. 20 e 22 da 
LINDB. Observância às consequências práticas da decisão e dificuldades reais do 
gestor. Deferimento excepcional do registro. Determinação. Realização de 
Concurso Público.  

1.2.9 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidores. Professor 
especializado na educação indígena. Conflito aparente de princípios 
constitucionais. Ponderação. Flexibilização excepcional das formalidades atinentes 
à contratação temporária. Prevalência dos direitos fundamentais indígenas. Termo 
de ajustamento de conduta. Educação. Serviço essencial. Exaurimento de efeitos 
financeiros dos contratos. Grande lapso temporal. Deferimento dos registros.  

1.2.10 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 
justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros.  

1.2.11 Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento excepcional do registro. Recomendações.  

1.2.12 Consulta. Programa de assistência à saúde suplementar para servidores e 
magistrados. Resolução do CNJ. Lei Complementar nº 173/2020. Calamidade 
pública. Norma anterior. Capacidade orçamentária.  

1.2.13 Consulta. Reforma de Prejulgado. Servidores. Erário. Reposição de valores. Boa fé. 
Exigência. Erro material.   

1.2.14 Qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente político – 
Remuneração por subsídio – Possibilidade – Previsão em lei.  

1.2.15 Atualização do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate a Endemias – Previsão na Lei nº 13.708/18. 

1.2.16 Gratificação de atividade em zona rural – Atos de incorporação anteriores à 
publicação da EC nº 103/19 editados enquanto o servidor estava em atividade são 
considerados válidos.  

1.2.17 Nomeação de servidor público durante a calamidade da COVID-19 
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1.2.18 Pagamento de progressão vertical aos servidores no período da pandemia do 
coronavírus – COVID-19.  

1.2.19 Servidor Público Federal. Quintos. Incorporação de função comissionada. Período 
entre 8 de abril de 1988 a 4 de setembro de 2001. Matéria decida sob o rito da 
repercussão geral. RE nº 638.115/CE. Juízo de retratação. Tema 503.  

1.2.20 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 
Revisão de Ofício.  

1.2.21 Pessoal. Quintos. Requisitos. Décimos. Revisão Geral Anual. Atualização.  
1.2.22 Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. Recurso Extraordinário. STF.  
1.2.23 Pensão civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. Prova (direito). 
1.2.24 Remuneração. URV. Magistrado. Poder Judiciário. Servidor Público. Marco 

Temporal. 
 

1.3 Concurso Público  
 

1.3.1 Servidor ocupante de cargo de nível médio e aproveitamento em cargo de nível 
superior.  
 

1.4 Fiscalização e Controle  
 

1.4.1 Análise da gestão fiscal de prefeitura municipal. Não aplicação de multa pelo atraso 

no envio do comprovante de publicação quando já sancionado o atraso na própria 

publicação. Vedação do bis in idem. Precedentes do TCE/RN. Extrapolação do limite 

de despesas com pessoal do Poder Executivo no exercício analisado. Prazo 

remanescente para recondução ao limite. Incidência do artigo 23 C.C. e artigo 66 da 

LRF. Inexistência no exercício analisado do dever de recondução por parte da 

gestora decorrente de excessos ocorridos em exercícios anteriores. Não aplicação de 

multa quanto a este ponto. Irregularidade da matéria. Aplicação de multa à gestora 

responsável quanto as outras irregularidades.  

1.4.2 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da 

ausência do termo de cumprimento de objetivos. Recomendação com intuito de 

adequação de procedimentos.  

1.4.3 O reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do artigo 64 da Lei 

Complementar n º 101/00 não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita 

em manutenção e desenvolvimento de ensino.  

1.4.4 Os recursos provenientes do incentivo para as Ações Estratégicas não podem ser 

gastos como obras novas e ampliação de imóveis existentes, ainda que utilizados para 

as ações e serviços de saúde pública.  
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1.4.5 Os municípios, quando titulares dos serviços e em conjunto com a entidade 

reguladora, podem estabelecer, no contexto de sua política de saneamento básico, 

uma política de subsídio destinada ao atendimento de usuário de baixa renda.  

1.4.6 Os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, mas poderão, excepcionalmente, ter sua 

destinação alterada para combate à calamidade pública ou, então, ser parcialmente 

desvinculados, até o limite de 30% das receitas, até 31.12.2023, atendidas as 

condições do art. 76-B do ADCT.  

1.4.7 Os créditos da Fazenda Pública não adimplidos têm de ser inscritos como dívida 

ativa, na forma da legislação, em registro apropriado, que pode ser eletrônico, com 

ou sem assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da 

informação.  

1.4.8 Convênio. Formalização. Requisito. Convenente. Seleção. Saneamento básico. 

Doença.  

1.4.9 Ato de gestão ilegal e ilegítimo – Irregularidades na exploração de estacionamento 

de veículos automotores durante a temporada de praia de 2017.  

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Vacinação compulsória de crianças e adolescentes e liberdade de consciência e de 

crença do pais.  
2.2 Idade Mínima para o ingresso na educação infantil e critério fixado em lei estadual.  
2.3 Redução obrigatória de mensalidade na rede privada de ensino durante a pandemia 

da COVID-19 e competência legislativa.  
2.4 COVID-19 e vacinação compulsória. 
2.5 Competência do TCU. Contribuição sindical. Abrangência. Eleição. Sindicato. 

Dirigente Sindical.  
2.6 Serviços de Comunicação. Criptografia de ponta a ponta. Quebra de sigilo de 

dados. Descumprimento. Impossibilidade técnica. Astreintes. Ilegalidade.  
2.7 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1.577/1997. Tema Repetitivo nº 

126/STJ. Revisão Súmula 408/STJ. Cancelamento.     
2.8 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1901-30/1999. Imóveis 

improdutivos. Tema Repetitivo nº 280/STJ. Revisão de tese. Propriedade 
impassível de qualquer espécie de exploração econômica. Tema repetitivo nº 
281/STJ. Revisão de tese. Perda da renda. Prova pelo expropriado. MP nº 
2027/2000. Índice de produtividade zero. Tema repetitivo nº 282/STJ. Revisão de 
tese. Tema repetitivo nº 283/STJ. Cancelamento.  

2.9 Desapropriação. Juros compensatórios. Percentual. Momento de incidência.  
2.10 Desapropriação. ADI nº 2332/DF. Medida cautelar ou julgamento de mérito. 

Eficácia. Revisão em recurso especial. Impossibilidade.  
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2.11 Repartição de receitas tributárias e desvinculação de receitas da União.  
2.12 Plano de desestatização e necessidade de lei específica.  
2.13 Direito ao esquecimento.  
2.14 COVID-19: Republicação de veto e lei já publicada.  

 
3. Direito Financeiro e Tributário  

 
3.1 Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Receita corrente líquida. 

Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento.  
3.2 Finanças Públicas. Receita Pública. Receita Corrente Líquida. Transferências 

constitucionais e legais. Entendimento.  
3.3 Finanças Públicas. Responsabilidade fiscal. Operação de crédito. Título da dívida 

pública. Emissão. Banco público.  
3.4 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Calamidade Pública. Reconhecimento. 

Decreto legislativo municipal. Formalidades. Art. 65, caput, Lei Complementar nº 
101/2000. Lei Complementar nº 173/2020. Decretação. Congresso Nacional. 
Assembleia Legislativa.  

3.5 Reforma. Reversão ao serviço ativo. Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Análise 
Simplificada. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito.     
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Preexistência de casamento ou união estável e reconhecimento de novo vínculo. 
4.2 Ato de Inativação. Benefício concedido antes do advento do Acórdão nº 3.555/18 

– Pleno. Efeito Ex-Tunc. Registro.  
4.3 Operações de Crédito Pessoal. Descontos das parcelas em conta corrente na qual 

recebido benefício de prestação continuada de assistência social ao idoso – BPC. 
Pedido de limitação dos descontos. Acolhimento. Verba destinada essencialmente 
à sobrevivência do idoso. Princípio da dignidade da pessoa humana.  

4.4 Verbas remuneratórias. Reconhecimento pela Justiça Trabalhista. Inclusão nos 
cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. 
Ausência de prévio custeio. Modulação dos efeitos da decisão. Recálculo do 
benefício em ações já ajuizadas. Possibilidade. Ampliação da tese firmada no Tema 
Repetitivo 955/STJ. Tema 1021.   

4.5 Representação. Aposentadoria por Invalidez. Retorno a ativa em cargo público 
distinto. Acumulação indevida de proventos. Não cabimento da decadência. 
Administração Pública  pode rever seus atos a qualquer momento quando se tratar  
de aposentadoria por invalidez. Benefícios sob condição. Má-fé da beneficiária não 
pode ser presumida. Necessidade de comprovação. Impossibilidade de devolução 
de valores recebidos indevidamente. Procedência parcial. 
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4.6 Ato sujeito a registro. Pensão. Longo decurso de tramitação dos autos. Diligência 
pretérita. Manutenção da base de cálculo da pensão. Segurança jurídica. Justa 
expectativa. Tema 455 do STF. Recurso Extraordinário nº 636.553.  

4.7 Consulta. Convênio de adesão do Estado do Pará com entidade gestora de 
previdência complementar. Entidade aberta de previdência complementar. 
Hipótese pendente de regulamentação. Entidade fechada de previdência 
complementar. Necessidade de processo seletivo. Modalidade aplicável. 
Chamamento público. Lei nº 13.019/2014. Regime jurídico aplicado às parcerias 
da administração pública com organizações da sociedade civil.  

4.8 Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria, Reforma ou 
Pensão. Prazo de cinco anos para julgamento da legalidade. Segurança jurídica e 
confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame prejudicado. Registro deferido.  

4.9 Aposentadoria. Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de 
Aposentadoria, Reforma ou Pensão. Prazo de Cinco Anos para Julgamento da 
Legalidade. Segurança jurídica e confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame 
prejudicado. Registro deferido.  

4.10 Ato sujeito a registro. Óbito do beneficiário. Perda do objeto. Extinção do processo 
sem resolução de mérito.  

4.11 Ato sujeito a registro. Reforma. Retificação. Nova conclusão pela junta médica da 
PM/PA. Interessado julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar 
não podendo prover os meios para sua subsistência. Alteração substancial da 
Portaria de concessão inicial. Novo ato. Conformidade.  

4.12 Pessoal. Militares. Aplicação do entendimento firmado para os processos de pensão 
especial-militar, mediante Acórdão nº 57.374, de 20.03.2018, publicado no DOE 
28.03.2018, para os processos de reforma. Impossibilidade. Natureza jurídica 
diversa. Existência de entendimentos firmados no Acórdão no TCE nº 16.304 de 
13.09.1988, ainda seguidos necessidade de decisão específica que enfrente  este 
julgado. Advento de normas gerais editadas pela União. Princípio de Legalidade. 
Princípio da Separação de Poderes. Não recepção dos entendimentos consignados 
no Acórdão TCE nº 16.034, de 13.09.1988, ainda seguidos. Necessidade de decisão 
específica que enfrente este julgado. Advento de normas gerais editadas pela União. 
Princípio da Legalidade. Princípio da Separação de Poderes. Não recepção dos 
entendimentos consignados no acórdão TCE nº 16.034 de 13.09.1988 pela 
Constituição Federal de 05.10.1988. Superação do Precedente. Segurança Jurídica. 
Modulação de efeitos da decisão. Regime de transição. Observância ao Art. 23 do 

Decreto-Lei nº 4.657, de 04.09.1942 – Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB. Extensão dos efeitos prospectivos do novo 
entendimento para os processos de pensão previdenciárias militar. 
Recomendação de extensão dos efeitos prospectivos do novo entendimento 
ao IGEPREV para os processos de reserva remunerada. Recomendação ao 
governo do Estado para que no prazo concedido  proceda a adequação 
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legislativa das normas que estruturam a remuneração da carreira militar. 
Substituição do atual regime de pegamento de vencimentos, para o regime 
de pagamento por subsídio fixado em parcela única, conforma determinação 
contida no Art. 144, §9º, c/c Art. 39, §4º, ambos, da Constituição Federal. 
Modelo já utilizado em outras unidades da Federação. Deferimento do 
registro.  

4.13 Pensão previdenciária-militar. Entendimento do STF. Ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Prazo de cinco anos para 
julgamento da legalidade. Segurança jurídica e confiança legítima. Prazo 
ultrapassado. Exame de prejudicado. Registro deferido.  

4.14 Consulta. Prejulgado nº 21 desta Corte. Adicional por tempo de serviço. 
Tempo de serviço privado. Averbações anteriores e posteriores ao 
Prejulgado nº 21. Servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
Aplicação do entendimento assentado no referido prejulgado. Caráter de 
recomendação. Possibilidade. Relação jurídico-funcional. Averbação de 
tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Decurso de mais de 58 (cinco) 
anos. Desconstituição durante a atividade do servidor. Impossibilidade. Art. 
46, caput, da Lei nº 6.969/2007. Princípio da legalidade estrita. Atos de 
Inativação. Posterior análise de legalidade. Averbações indevidas. 
Possibilidade de desconstituição. Conversão em vantagem individual 
absorvível. Vínculo de atividade. Vínculo de inatividade. Posterior controle 
externo. Sujeição.  

4.15 Aposentadoria. Concessão inicial. Valor pago a título de adicional por tempo 
de serviço além do devido. Necessidade de retificação de fundamento legal. 
Cumprimento de diligência. Mitigação dos efeitos da tese de repercussão 
geral do STF fixada no tema 445. Deferimento do registro.  

4.16 Inspeção Extraordinária. Indícios de Irregularidades. Dispensa de Licitação. 
Contrato Administrativo. Conversão em Tomada de Contas Especial. 
Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.  

4.17 Consulta. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. LTCAT. Emissão 
posterior. Exercício das atividades. Aceitabilidade. Similitude. Condições de 
serviço.  

4.18 Consulta. Regime Próprios de Previdência Social. Saldo remanescente. Taxa de 
administração. Reserva administrativa. Pagamento dos benefícios. Possibilidade.  

4.19 Consulta. Servidor. Aposentadoria. Desaverbação. Possibilidade. Vedação. 
Concessão de vantagens remuneratórias e funcionais. Edição do ato de 
aposentadoria.  

4.20 Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria por tempo de contribuição. 
Segurado professor. Cálculo do benefício. Incidência do fator previdenciário. 
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Interpretação dos arts. 29 e 56 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 
9.876/1999. Tema 1001.  

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. 
Conversão. Pensão temporária.  

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). 
Manifesta ilegalidade. Falecimento. Pensão.   

4.23 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. Revisão 
de ofício.  

4.24 Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. 
Conversão. Pensão temporária.  

4.25 Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Aposentadoria. Reforma (pessoal). 
Manifesta ilegalidade. Falecimento. Pensão.  

4.26 Ato sujeito a registro. Princípio da ampla defesa. Obrigatoriedade. Princípio do 
Contraditório. Ressarcimento. Benefício previdenciário.  

4.27 Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem 
do tempo de serviço.  
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Marco temporal. Trânsito em 

julgado. Termo inicial.  

5.2 Danos Morais. Pessoa Jurídica de Direito Público. Credibilidade institucional 

agredida. Dano reflexo sobre os demais jurisdicionados. Lesões extrapatrimoniais. 

Condenação. Possibilidade jurídica.  

5.3 Pedido de Rescisão. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Laudo 

conclusivo da SPOF. Suposta falsidade documental. Indícios. Ausência de provas. 

Conexão entre processos. Impossibilidade. Recursos. Princípio da Taxatividade. 

Acórdão que julga pedido de rescisão. Não cabimento de recurso de 

reconsideração. Inexistência no regramento processual. Não provimento.  

5.4 Agravo regimental. Alegação de nulidade de citação. Nova documentação. 

Requerimento de reabertura da instrução processual. Deferido. Medida cautelar 

liminar. Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do recurso. Requisitos 

legais. Fumus boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. Presumido. Deferimento 

da medida cautelar.   

5.5 Tomada de Contas Especial. Registro no SIAFEM. Medida de Coerção. Medida 

Cautelar.  

5.6 Petição Constitucional. Alegação de Nulidade de Citação. Medida cautelar liminar. 

Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do mérito da petição 

constitucional. Requisitos legais.  Fumus boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. 

Presumido. Deferimento da medida cautelar.  
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5.7 Representação. Medida Cautelar. Novos documentos. Indícios de Irregularidades 

e Superfaturamento. Suspensão dos Pagamentos. Medida Alternativa. Garantias 

Art. 56, § 1º, Lei nº 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de 

Contas Especial.  Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade.  

5.8 Pedido de Rescisão. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Admissão. 

Alegações apresentadas pelo Rescindente são capazes de modificar parcialmente 

a decisão atacada. Deferimento parcial.  

5.9 Agravo regimental. Representação. Pregão. Medida Cautelar. Requisitos. Periculum 

in Mora. Presumido. Deferimento da medida cautelar. 

5.10 Recurso de Reconsideração. Sessão de julgamento. Não notificado. Cerceamento 

do direito de defesa. Ausência de contraditório. Recurso conhecido e provido.  

5.11 Recurso de Revisão. Juntada de Documentação. Ausência de justo motivo. 

Espólio. Legitimidade do Inventariante. Condição não comprovada. Primazia da 

decisão de mérito. Ausência de evidente demonstração do nexo causal. 

Improcedência.  

5.12 Embargos de Declaração. Pedido de Rescisão. Prestação de Contas. 

Irregularidade. Recurso de Fundamentação vinculada. Rediscussão de tese 

jurídica. Novos documentos. Contradição exterior. Dificuldade de acesso à 

documentos. Perpetuação do processo. Princípio da verdade material. Subversão 

da ordem processual. Inviabilidade. Desprovimento.  

5.13 Representação. Medida Cautelar. Novos Documentos. Indícios de Irregularidades 

e Superfaturamento. Suspensão dos pagamentos. Medida alternativa. Garantias 

Art. 56, § 1º, Lei 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de 

Contas Especial. Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade.  

5.14 Direito Processual. Citação. Falecimento de responsável. Espólio. Inventário. 

Escritura Pública.  

5.15 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Multa. Dosimetria. 

Critério. Capacidade econômica.  

5.16 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso concreto.  

5.17 Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta da sessão. 

5.18 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Sócio. Gestor. Empregado. 
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Licitação. Pregão. Recurso. Ato pregoeiro. Se o ato pratica do pelo pregoeiro, objeto de 
recurso, não for reformado, a peça recursal deverá ser encaminhada à autoridade competente, a 
quem, nos termos da legislação vigente, compete enfrentar os pontos suscitados e prolatar a 
competente decisão, conforme art. 5-A, II e art.5-B, XIV, do Decreto Municipal n.º 43.406/03. 
TC 21.120/2019, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.2 Edital. Contrato. Índice. Reajuste. O índice de reajuste deve retratar a variação efetiva do 

custo de produção sofrida pelo contratado, conforme art. 40, XI, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
TC 13.380/2017, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.3 Edital. Atestado. Capacidade técnica. A exigência de comprovação de capacidade técnica em 

quantitativo a ser atestado é possível e deve ser no máximo de 50% a 60% da execução 
pretendida. TC 13.305/2018, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.4 Contrato. Prazo. Serviços contínuos. Nas contratações visando à prestação de serviço de 

forma contínua, poderá a Administração extrapolar a vigência dos créditos orçamentários, 
devendo, para tanto, apresentar justificativas para a vigência contratual pretendida, demonstrando 
a obtenção de preços e condições mais vantajosas, conforme art. 57, II, da Lei Federal n.º 
8.666/1993. TC 11.504/2017, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.5 Licitação. ME. EPP. Tratamento diferenciado. O enquadramento como microempresa (ME) 

ou empresa de pequeno porte (EPP), configura condição de participação da licitação sob regras 
diferenciadas, e sua comprovação se dá no momento da apresentação da documentação exigida 
no Edital, conforme art. 3º, § 3º, da Lei Complementar 123/2006. TC 5.538/2017, Boletim de 
Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.6 Administração. Pagamento. Ordem cronológica. Cada Unidade da Administração, no 

pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens ou serviços, deve obedecer à estrita 
ordem cronológica das datas de exigibilidade, salvo quando presentes razões de relevante 
interesse público, conforme art. 5º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 3.693/2016,  Boletim de 
Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 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.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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1.1.7 Edital. Pré-qualificação. Projeto básico. A pré-qualificação é um procedimento preliminar 
cabível nas licitações de modalidade concorrência, quando o objeto do contrato for de grande 
porte e demandar que o licitante cumpra requisitos específicos, mais rigorosos que os usualmente 
exigidos pela Administração, conforme art. 114, da Lei Federal n.º 8.666/1993. O projeto básico, 
no caso, não é necessário, pois o que se busca analisar é a qualificação técnica dos pretendentes, 
sendo suficiente o resumo do projeto. TC nº 2.869/2013, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 
36, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.8 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Pregão Presencial nº. Contratação de 

serviços de software de gestão pública. Inabilitação após recurso administrativo. 
Atestado de capacidade técnica que não comprova a integralidade dos serviços. 
Irregularidade pela exigência de atestados com quantitativos mínimos acima de 50% do 
serviço licitado, não limitada a comprovação aos itens de maior relevância técnica e valor 
significativo do objeto a ser contratado. Desrespeito à previsão de prova de conceito. 
Medida cautelar. Prova de conceito realizada. Desclassificação. Adequado cumprimento 
da determinação cautelar. Saneamento da irregularidade. Pela procedência sem 
aplicação de sanções. Expedição de recomendação para futuras licitações.    Trata-se de 
Representação da Lei nº 8.666/93, com pedido de medida cautelar, formulada, em face do 
Município, relativamente ao Edital de Pregão Presencial nº, que tem por objeto a "contratação 
de empresa para o fornecimento (locação de licença), instalação, manutenção, e suporte de 
sistema integrado de gestão pública municipal", com valor máximo de R$ 1.124.755,11. Entende 
que a presente Representação da Lei nº 8.666/93 deve ser julgada procedente, sem a aplicação 
de sanções, tendo em vista que o adequado cumprimento da medida cautelar expedida resultou 
no saneamento da irregularidade preliminarmente identificada. A jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União (Acórdãos 2.939/2010, 1.202/2010, 2.462/2007 e 492/2006, todos do Plenário) 
consolidou o entendimento de que só é razoável exigir que os atestados contemplem determinado 
percentual dos serviços a serem executados se for observado o patamar máximo de 50% 
(cinquenta por cento). Portanto, ainda que se admita uma relativa flexibilização deste patamar, a 
exigência da comprovação da prestação de serviço equivalente a 100% aos licitados somente será 
admissível em casos excepcionalíssimos, desde que justificados de modo prévio e por razões 
técnicas devidamente circunstanciadas no processo licitatório. No entanto, desde a decisão 
cautelar, observou-se que a referida exigência não foi devidamente justificada no processo 
licitatório, de modo que, a princípio, estaria restringido de modo excessivo a competitividade. 
Assim, entendeu-se que a diligência do art. 43, §3º da Lei de Licitação realizada pela Pregoeira, 
para análise do funcionamento do sistema em outros municípios a fim verificar se os atestados 
apresentados comprovariam a prestação de serviço equivalente a 100% aos licitados, foi irregular, 
e acabou por desclassificar uma proposta vantajosa (que representaria uma economia de R$ 
368.131,11) e potencialmente satisfatória à Administração. A despeito da preocupação da 
Administração com a garantia de que o software a ser fornecido seja seguro, prático e funcional, 
a legislação e a processualística das contratações públicas não autoriza que o controle da 
adequação do serviço ou produto a ser contratado seja feito de maneira ilegal e desarrazoado, 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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mediante a exigência de atestados de capacidade técnica em percentuais excessivos, antecipando 
o juízo de mérito quanto à capacidade técnica em concreto da licitante, o que de fato ocorreu. 
Diante disso, considerando que com o adequado cumprimento da determinação cautelar exarada 
a Administração logrou sanear a irregularidade referente à exigência indevida do item 7.1.4 "a" 
do edital quanto aos requisitos de qualificação técnica, entendo que a presente Representação 
merece ser julgada procedente, tendo em vista a existência de irregularidade no edital licitatório, 
porém, sem a imposição de sanções em face de seu tempestivo saneamento. Na mesma linha, 
entendo ainda oportuna a emissão de recomendação ao Município, para que, em futuros 
certames, adote as devidas medidas corretivas a fim de que as exigências quanto aos requisitos 
qualificação técnica não importem em restrição indevida ou abusiva à competitividade do 
certame. Processo nº 110820/20 - Acórdão nº3600/20 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 92/20, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-
2020/333661/area/242#6 

 
1.1.9 Contrato administrativo. Superfaturamento. Compensação financeira. Dano ao erário.  
Constatado superfaturamento, é legítima a compensação de débitos e créditos existentes entre a 

Administração Pública e a empresa contratada, diante de indiscutível existência de dívidas 
recíprocas e das dificuldades inerentes ao processo de reparação de dano ao erário, com 
fundamento no art. 54 da Lei 8.666/1993, que prevê a aplicação supletiva de normas do direito 
privado aos contratos administrativos, como é o caso do instituto da compensação, constante do 
art. 368 da Lei 10.406/2002 (Código Civil). Acórdão nº 4040/2020, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.10 Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Requisito. Comprovação. Qualificação 

técnica. A contratação emergencial de empresa que não comprovou previamente capacidade 
técnica para a execução do objeto do contrato contraria o disposto no art. 26, parágrafo único, 
inciso II, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 4051/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.11 Licitação. Julgamento. Competitividade. Desclassificação. Materialidade. Princípio da 

seleção da proposta mais vantajosa. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Proposta de Preço. É indevida a desclassificação, fundada em interpretação 
extremamente restritiva do edital, de proposta mais vantajosa para a Administração que contém 
um único item, correspondente a pequena parcela do objeto licitado, com valor acima do limite 
estabelecido, por ofensa ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Acórdão nº 
4063/2020,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242#6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.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/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.12 Licitação. Empresa Estatal. Edital de Licitação. Matriz de Risco. Obras e serviços de 
engenharia. Equilíbrio econômico-financeiro. Para as empresas estatais, é obrigatória 
cláusula dispondo sobre a matriz de riscos nos contratos de obras e serviços de engenharia, 
independentemente do regime de execução (art. 69, inciso X, da Lei 13.303/2016), como garantia 
da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual e de forma a definir as condições 
para eventual assinatura de termo aditivo. Acórdão nº 4551/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.13 Inexiste divergência entre a Recomendação nº 36 do Conselho Nacional do Ministério 

Público e o posicionamento deste Tribunal de Contas acerca da contratação direta por 
inexigibilidade de licitação pela Administração Pública de serviços advocatícios. Trata-
se de consulta formulada por prefeita municipal, por meio da qual questiona qual é a posição do 
Tribunal de Contas no tocante às contratações, por inexigibilidade de licitação, de serviços 
advocatícios, pela Administração Pública Municipal, considerando a posição do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP). Admitida a consulta, o relator, conselheiro Cláudio 
Terrão, informou que o CNMP exarou, em 14/06/16, a Recomendação n. 36, que preceitua, in 
verbis: Art. 1º. A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público, por 
inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou improbo, pelo que recomenda 
aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação, descreva na 
eventual ação a ser proposta o descumprimento dos requisitos da Lei de Licitação. O relator 
salientou que este Tribunal já se manifestou acerca da matéria em diversas oportunidades, tendo, 
inclusive, emitido resumo de tese reiteradamente adotada por oportunidade de apreciação da 
Consulta n. 888126, possibilitando a contratação de advogados por inexigibilidade de licitação, 
desde que haja o estrito cumprimento da legislação de regência. Observou que a ausência de 
procedimento licitatório constitui exceção configurada pelas hipóteses de dispensa e 
inexigibilidade, e dentre as hipóteses de inexigibilidade, o art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, faz 
referência à contratação de profissionais de notória especialização para a execução de serviços 
técnicos específicos. Ressaltou, contudo, que é indispensável a comprovação tanto da notória 
especialização como da singularidade dos serviços a serem prestados, os quais, por sua 
especificidade, diferem dos que, habitualmente, são afetos à Administração, além da necessidade 
da contratação ser precedida por procedimento administrativo formal e o preço pago ao 
contratado ser compatível com o usualmente praticado no mercado. Nesse contexto, 
confrontando a recomendação emitida pelo CNMP com as orientações reiteradamente exaradas 
por esta Corte, não encontrou divergência ou elementos que justificassem uma mudança no 
entendimento do Tribunal. Após pedir vista dos autos, o conselheiro Mauri Torres acrescentou 
que os entendimentos exarados por este Tribunal, que fizeram parte da resposta à presente 
consulta, necessitavam ser revisados, em face da recente promulgação da Lei n. 14.039, de 17 de 
agosto de 2020, que alterou a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e o Decreto-
Lei n. 9.295, de 27 de maio de 1946, que dispõe sobre a natureza técnica e singular dos serviços 
prestados por advogados e por profissionais de contabilidade. De acordo com o novo dispositivo, 
concluiu que restou reconhecida a singularidade dos serviços de advocacia e de contabilidade pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/888126
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9295.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9295.htm
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natureza técnica dessas atividades, que por si só já é fator que inviabilizaria a competição desses 
profissionais, e que nesse sentido, o Tribunal Pleno se manifestou, na sessão do dia 02/09/2020, 
nos autos do Recurso n. 1071417, levando em consideração a mudança de paradigmas trazida 
pela vigência da novel legislação. Diante do exposto, o relator encampou o voto vista, e o 
Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, por maioria, nos seguintes 
termos: inexiste divergência entre a Recomendação n. 36 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e o posicionamento deste Tribunal de Contas acerca da contratação direta por 
inexigibilidade de licitação pela Administração Pública de serviços advocatícios, observando-se 
os preceitos da recente Lei n. 14.039, de 17 de agosto de 2020, que reconheceu a singularidade 
dos serviços de advocacia pela natureza técnica dessa atividade, sem prejuízo do cumprimento 
das demais condições para contratação por inexigibilidade de licitação, em especial os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93. Vencido o conselheiro Wanderley Ávila, que propôs o 
sobrestamento da deliberação final desta consulta, até julgamento de mérito, pelo STF, da ADI 
6569, contra a Lei 14.039/2020. Consulta n. 987411, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 223, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
1.1.14 Representação com Pedido Cautelar. Dispensa de Licitação. Caráter emergencial da 

aquisição de medicamentos em face de enfrentamento de emergência de saúde pública. 
Lei Federal nº 13.979/2020. Descumprimento do dever de transparência. Indícios de 
manipulação da cotação de preços. Configuração do Fumus boni juris e do periculum in 
mora. Deferimento da medida cautelar. 1. A ausência de quatro de seis processos de aquisição 
de Azitromicina 500 mg no Portal de Transparência da COVID no Estado do Pará caracteriza 
descumprimento do art. 4º, §2º da Lei Federal nº 13.979/20. A transparência é dever do gestor e 
direito da sociedade, sendo pressuposto básico e caro da república, pois o regime republicano é 
regime de responsabilidade e, sendo assim, a transparência é um dever cuja iniciativa é do 
administrador dos recursos públicos e seu descumprimento obstaculiza o exercício do controle 
externo por este Tribunal, bem como compromete o próprio controle social. 2. A inclusão do 
medicamento Azitromicina de uso veterinário no âmbito da cotação de comprimidos de 
Azitromicina 500mg para uso em pessoas, com a considerável elevação da média do preço do 
medicamento, além de outras irregularidades apontadas, configura fortes indícios de manipulação 
da cotação de preços utilizada para fins de aquisição de medicamentos, pela Secretaria de Saúde 
Pública do Estado do Pará, o que sugere superfaturamento e prejuízo ao erário, ferindo princípios 
da Administração Pública. 3. As irregularidades na transparência e nas estimativas de preços 
foram, de forma reiterada, apontadas pela Comissão de Acompanhamento das medidas 
administrativas excepcionais, instituída pelo Decreto Legislativo nº 658/2020. Ao instituir 
referida comissão, é razoável e lógico supor que o Estado assumiu o compromisso de acatar as 
sugestões preventivas e corretivas por ela emitida. Ao não acatá-las sem qualquer justificativa, 
atuando, inclusive, em sentido contrário ao recomendado, não só incorre em grave contradição, 
como descumpre os mandamentos legais que amparam tais recomendações. 4. O estado de 
calamidade pública não pode ser utilizado como supedâneo para a naturalização de condutas e 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1071417
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/987411
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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procedimentos irregulares. A determinação que deve prevalecer é a de que a crise somente pode 
ser superada dentro de um cenário de respeito às regras, sob pena de gerar danos irreversíveis 
aos cofres públicos, ou de provocar outras crises. 5. Necessária concessão de cautelar para 
determinar à SESPA que cumpra as regras legais de estimativas de preços constantes do art. 4º-
E, inciso VI da Lei nº 13.979/2020, conforme relatório da Comissão de Acompanhamento, em 
todas as suas aquisições, bem como promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a transparência das 
compras de enfrentamento à COVID no site específico da transparência da COVID no Estado 
do Pará, em especial os processos de compra de Azitromicina de números 2020/327389; 
2020/257971 e 2020/297825. Resolução nº 19.207/20, Informativo do TCEPA nº 9, disponível 
em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.1.15 Pedido de Rescisão. Presentes os Pressupostos de Admissibilidade. Conhecimento. 

Licitação pretérita à assinatura do convênio. Saque avulso. Ausência de nexo de 
causalidade. Nota fiscal fora da vigência do convênio. Desprovimento. 1. A utilização de 
licitação pretérita à assinatura do termo de convênio só se mostra possível desde que devidamente 
justificado, quando houver atualização dos preços, e do projeto, sem a descaracterização do 
objeto licitado; 2. O saque em espécie da conta bancária do convênio compromete o 
estabelecimento do nexo de causalidade entre a movimentação bancária e as despesas efetuadas 
para a consecução do objeto pactuado, não permitindo a comprovação da regular aplicação dos 
recursos repassados, o que enseja a irregularidade das contas, com imputação de débito e 
aplicação de multa aos gestores responsáveis; 3. A vedação à realização de despesa após a vigência 
do convênio, prevista no art. 8º, inciso V, da IN-STN nº 01/97 não decorre de um formalismo 
exagerado, mas de uma necessidade de controle, posto que dificulta a aferição da correta aplicação 
do recurso público, em especial no que tange à demonstração pelo gestor do liame entre receitas 
e despesas. 4. Pedido de rescisão conhecido para, no mérito, negar-lhe provimento. Acórdão nº 
61.011/20, Informativo do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.1.16 O restabelecimento total ou parcial de item anteriormente suprimido por aditivo 

contratual amparado no artigo 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993, em razão de restrições 
orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, 
não configura a compensação vedada pela jurisprudência do TCU, consubstanciada nos 
acórdãos 1.536/2016- Plenário e 2.554/2017-Plenário, visto que o objeto licitado fica 
inalterado, sendo possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos sobre 
o valor original do contrato, observados os limites estabelecidos no art. 65, § 1 º, da Lei 
nº 8.666/1993. Em consulta formulada pelo Ministro de Estado das Comunicações, o consulente 

questionou “se, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de publicidade cujo valor foi 

suprimido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993, por causa de restrições 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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orçamentárias, a recomposição (acréscimo) do valor contratual ao patamar inicialmente pactuado 

configura compensação vedada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União” e se, após a 

recomposição, haveria obstáculo a novos acréscimos observado o limite estabelecido no § 1º do 

mencionado artigo. Em seu voto, o relator assinalou que a jurisprudência consolidada do TCU, 

concretizada nos Acórdãos 1.536/2016 e 2.554/2017, ambos do Plenário, considera irregular a 

compensação entre os acréscimos e as supressões contratuais praticados com base nos §§ 1º e 2º do 

art. 65 da Lei 8.666/1993, devendo tais alterações serem consideradas de forma isolada para o cálculo 

do limite estabelecido no citado dispositivo, cujo percentual de até 25% incide sobre o valor original 

do contrato. Por seu conteúdo esclarecedor, o relator deu destaque à análise trazida pela unidade 

técnica quanto aos alcance e sentido da referida vedação à compensação entre acréscimos e supressões 

contratuais: “23. (...). A compensação se dá entre itens diferentes. Ocorre quando a Administração 

suprime quantitativos de um ou mais itens e acresce quantitativos de itens distintos ou inclui itens 

novos no mesmo valor. Com isso, a Administração poderia fazer, além dos acréscimos ‘compensados’ 

com as supressões, outros acréscimos até o limite de 25%. Ao final, os acréscimos tomados 

isoladamente, na verdade, teriam ultrapassados os 25%. Essa é a prática vedada, conforme 

jurisprudência deste Tribunal, justamente, para impedir o jogo de planilha e/ou a descaracterização 

do objeto licitado. 24. Por outro lado, se há a supressão em quantitativos de um ou mais itens e, 

depois, há o restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens, não há 

que se falar sequer em compensação. Não se compensa algo consigo mesmo. É evidente que esse 

restabelecimento deve ocorrer nas mesmas condições iniciais, inclusive valores. Sendo assim, após o 

restabelecimento de quantitativo de item anteriormente suprimido, não se vê óbice, na jurisprudência 

deste Tribunal, a que se faça outros acréscimos, qualitativos ou quantitativos, até o limite estabelecido 

no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. Primeiro, porque não houve compensação, já que não se trata 

de itens diferentes. Segundo, porque essa situação não favoreceria o jogo de planilha e/ou a 

descaracterização do objeto licitado, que são as práticas cujo risco de ocorrência a jurisprudência 

do TCU pretende mitigar. 25. Há que se ressaltar ainda que, caso não tivesse ocorrido a supressão, 

com o restabelecimento posterior do item, seria possível fazer acréscimos, qualitativos ou 

quantitativos, até o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. Não faz sentido, portanto, 

apenas porque houve uma supressão e o posterior restabelecimento do item, retornando ao status quo 

ante, proibir acréscimos ao valor originalmente contratado até o limite estabelecido no § 1º do art. 

65 da Lei 8.666/1993. 26. Observa-se que a questão abstrata posta sob consulta ao TCU se enquadra 

nessa situação, ou seja, não há que se falar em compensação de itens, mas mero restabelecimento de 

quantitativos anteriormente suprimidos, por causa de restrições orçamentárias impostas ao órgão, 

não implicando, dessa forma, na vedação de que tratam os Acórdãos 1.536/2016-TCU-Plenário e 

2.554/2017-TCU-Plenário”. O relator ainda destacou que, embora os contratos de publicidade não 

tenham, aparentemente, itens que possam ser compensáveis entre si, pois, segundo o § 3º do art. 2º da 

Lei 12.232/2010, não há a segregação em itens ou contas publicitárias, “vislumbro, até mesmo em 

contratos que possuem dois ou mais itens, a possibilidade de que ocorra supressão do quantitativo de 

algum item, com o restabelecimento do quantitativo suprimido ao inicialmente pactuado, sem que isso 

configure compensação entre acréscimos e supressões, a ponto de incidir a vedação descrita” nos 

mencionados acórdãos do TCU. Em vista disso, o Plenário, acolhendo as conclusões do relator, 

respondeu ao consulente que “o restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item 

anteriormente suprimido por aditivo contratual, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/1993, por causa de restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1536%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2554%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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preços iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, consubstanciada nos Acórdãos 1.536/2016-TCU-Plenário, rel. Bruno Dantas, e 

2.554/2017-TCU-Plenário, rel. André de Carvalho, visto que o objeto licitado ficou inalterado, sendo 

possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos sobre o valor original do contrato, 

observado o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993”. Acórdão 66/2021 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 406, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 
1.1.17 O mero descolamento do índice de reajuste contratual dos preços efetivamente 

praticados no mercado não é suficiente, por si só, para a concessão de reequilíbrio 
econômico-financeiro fundado no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993, 
devendo estar presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculáveis 
e o impacto acentuado na relação contratual (teoria da imprevisão). Em auditoria realizada 

na Secretaria de Infraestrutura Hídrica do extinto Ministério da Integração Nacional, atual Ministério 

do Desenvolvimento Regional, e na extinta Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos 

Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia da Paraíba, atual Secretaria de Estado da 

Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba, no âmbito do Fiscobras 2017, 

com o propósito de fiscalizar as obras de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no estado 

da Paraíba, a unidade técnica responsável apontou, entre outras ocorrências, sobrepreço decorrente de 

preços reajustados em patamar superior aos preços de mercado. Conforme o relatório de fiscalização, 

“os preços dos serviços reajustados pelos índices contratuais não refletiram a efetiva variação dos 

custos de alguns insumos, especialmente do concreto e do aço, o que poderia resultar em desequilíbrio 

econômico-financeiro em desfavor da União”. Por sua vez, o relator considerou necessária uma 

avaliação mais detida do sobrepreço inicialmente apurado, assim como ajustes na análise (análise 

global considerando sobrepreços e subpreços, apropriação dos reajustes já efetuados com amparo na 

sua data-base). Após colher a manifestação preliminar do gestor e analisar as repercussões de maneira 

global, a unidade técnica considerou que remanesceria sobrepreço de R$ 24.510.486,85, 

representando 4,70% do valor atualizado de referência do contrato. O relator discordou da conclusão 

de que restara “comprovada a ocorrência de desequilíbrio econômico ou financeiro elevado no 

contrato, impondo onerosidade excessiva a uma das partes”. Asseverou que o mero descolamento do 

índice de reajuste contratual dos preços efetivamente praticados no mercado não seria suficiente, por 

si só, para ensejar a repactuação contratual, sendo imprescindível a ocorrência de fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, a configurar álea 

econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

8.666/1993. Ressaltou, ainda, que o TCU já delineara os contornos a serem observados para a 

aplicação da teoria da imprevisão em contratos administrativos, entre os quais se incluem a ocorrência 

de onerosidade excessiva (ou o impacto acentuado na relação contratual) retardadora ou impeditiva 

da execução do ajuste e a prova robusta (complexa e detalhada). O relator reiterou que o desequilíbrio 

econômico-financeiro apontado pela unidade instrutora, da ordem de 4,70% (junho/2016), aparentava 

situar-se nas variações ordinárias da flutuação de preços. Ponderou ainda que – diferentemente de 

situações em que o sobrepreço é caracterizado mediante parâmetros objetivos, como quando se 

utilizam sistemas referenciais de preço determinados por lei, em que não há percentuais toleráveis de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A66%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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sobrepreço – não há um critério objetivo para caracterizar desequilíbrio acentuado no contrato. Assim, 

frisou o relator que “repactuações contratuais decorrentes de desequilíbrio econômico-financeiro 

derivado de fórmulas de reajustes contratuais com base na teoria da imprevisão devem ser feitas com 

muita cautela, apenas quando indubitavelmente restar demonstrada onerosidade excessiva a uma das 

partes”. Concluiu, então, que “exigir a repactuação geral dos preços diante de pequenas variações 

dos índices em relação aos preços de mercado seria, em última análise, o mesmo que inviabilizar a 

utilização de índices, expressamente previstos no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993”. Finalmente, 

considerou que o achado “sobrepreço decorrente de preços reajustados superiores aos preços atuais 

de mercado nos Lote 2 e 3” deveria ser desconstituído, por ausência do pressuposto para reequilíbrio 

econômico-financeiro no caso do Lote 2 e por perda de objeto no caso do Lote 3, visto que o respectivo 

contrato fora encerrado. O Colegiado anuiu à proposta, dando ciência do acórdão à Secretaria de 

Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba. Acórdão 4072/2020 

Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 406, disponível em: 

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

 
1.1.18 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Orçamento. Restrição. Supressão. Acréscimo. 

Compensação. Consulta. O restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item 
anteriormente suprimido por aditivo contratual amparado no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 
8.666/1993, em razão de restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e 
preços iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do TCU, 
consubstanciada nos acórdãos 1.536/2016-Plenário e 2.554/2017-Plenário, visto que o objeto 
licitado fica inalterado, sendo possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos 
sobre o valor original do contrato, observados os limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993. Acórdão nº 66/21, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.19 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Tratamento diferenciado. Dosimetria. 

Circunstância atenuante. Microempresa. Pequena empresa. O uso ilícito do direito de 
preferência assegurado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) para oferta 
de lances em licitações, pelo amparo em declaração com conteúdo falso, configura fraude à 
licitação e enseja a declaração de inidoneidade do licitante fraudador (art. 46 da Lei 8.443/1992). 
Entretanto, a ausência de obtenção de vantagem econômica, a não reincidência na fraude e o fato 
de não haver outras condenações no âmbito do TCU podem ser consideradas circunstâncias 
atenuantes na dosimetria da pena. Informativo de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.20 Consulta. Aquisição de Imóvel. Dispensa de licitação. Pessoa jurídica. Recuperação 
fiscal. Possibilidade. Requisitos. Cumprimento. Autorização judicial. Alienação. 
Dispensa de apresentação. Certidões de regularidade. O TCE/SC respondeu Consulta 
formulada pelo Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), acerca da 
possibilidade de deixar de exigir certidões negativas de pessoa jurídica que se encontra em 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4072%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4072%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1536%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2554%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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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processo de recuperação judicial, com decisão judicial pela dispensa, para contratação de 
aquisição de imóvel, com a criação do prejulgado 2253. Trata-se de Consulta acerca de 
questionamento feito pela UDESC, que pretendia “adquirir imóvel, por dispensa de licitação (art. 
24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993), mas a proprietária – empresa sociedade anônima – estaria 
em dificuldades para apresentação de todas as certidões negativas exigidas para contratações com 
a Administração Pública, porquanto se encontra em situação de recuperação judicial. Porém, 
considerando que a sociedade anônima apresentou decisão do Poder Judiciário que a dispensaria 
de apresentar certidões negativas em contratações com o Poder Público, surgiu a dúvida objeto 
da consulta no sentido da possibilidade da aquisição (contratação) sem exigir as certidões 
negativas”. Inicialmente o Relator destacou que “a questão em tese a ser respondida é se uma 
entidade pública pode adquirir imóvel de empresa privada que se encontra em situação de 
recuperação judicial, sem exigir todas as certidões negativas previstas em lei para comprovação 
da regularidade fiscal da pessoa jurídica para contratar com a Administração Pública, 
notadamente quando a pessoa jurídica privada proprietária do imóvel apresenta decisão do Poder 
Judiciário que a dispensaria de apresentar certidões negativas em contratações com o Poder 
Público, limitando-se à exigência de comprovação da regularidade do imóvel”. Citou 
o Prejulgado 489, o Acórdão 1201/2020 – TCU Plenário, o qual entende que “é possível a 
participação em licitações de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão 
emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório” e o Acórdão 2265/2020 – TCU 
Plenário, e informou que o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem adotado “entendimento 
similar, pela possibilidade das empresas em recuperação judicial, que estejam com o plano de 
recuperação aprovado e homologado, participarem de licitações”. Superada essa questão, 
analisou, com base na jurisprudência, a aplicação do inciso II do art. 52, da Lei 11.101/2005, que 
previu a dispensa da apresentação das certidões negativas da empresa em recuperação judicial 
para o exercício de suas atividades, contudo excepcionando as finalidades de “contratação com 
o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”. 
Entendeu que “a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas relativas à pessoa 
jurídica em recuperação judicial nas contratações públicas, que parecia estar formando 
jurisprudência pacífica, ainda é tema controverso. Somado a isso, a dúvida apresentada envolve 
ainda a aquisição de imóvel na vigência de plano de recuperação judicial e seus possíveis riscos, 
bem como análise de questões que extrapolam as competências atribuídas a este Tribunal de 
Contas, como as de âmbito tributário e de aplicação da Lei n. 11.101/2015”. Concluiu que “no 
procedimento de dispensa de licitação para aquisição de imóvel integrante de acervo patrimonial 
de empresa em recuperação judicial, com fundamento no inciso X do artigo 24 da Lei nº 
8.666/1993, o órgão ou entidade da Administração Pública deve observar as seguintes condições: 
1. Existência de processo regular de recuperação judicial, nos termos da Lei n 11.101/2005, com 
plano de recuperação judicial homologado pelo Poder Judiciário, no qual contenha expressa 
autorização para alienação do bem imóvel objeto da aquisição pela Administração Pública, 
observadas as condições definidas na decisão judicial. 2. Manifestação do juízo competente sobre 
a possibilidade de dispensa das certidões de regularidade da empresa nas contratações com a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2253
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=489
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Administração Pública; 3. Assegurar-se que a aquisição do imóvel não implica na sucessão do 
adquirente nas obrigações do devedor, além daquelas diretamente ligadas ao imóvel (proter rem); 
4. Prévia verificação da situação jurídica do imóvel, incluindo a inexistência de impedimentos ou 
vedações de natureza administrativa ou judicial para a alienação (titular do domínio do imóvel 
possui a faculdade de dele livremente dispor) e de possíveis dívidas ou outros gravames relativos 
ao imóvel. 5. Integral cumprimento dos requisitos do inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, 
justificados e comprovados de forma insofismável e transparente no processo administrativo da 
dispensa de licitação, porquanto sempre sujeito à sindicância administrativa (órgãos de controle 
interno e externo) e judicial”. @CON-20/00654406, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 80, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
1.1.21 Documento de qualificação técnica que contém informação falsa – Fraude na licitação – 

Declaração de inidoneidade de empresa. Na análise de contrato decorrente de procedimento 
licitatório Concorrência Pública, cujo objeto era a contratação de empresa para aquisição e 
aplicação de massa asfáltica CBUQ Faixa C e aquisição de emulsão para operação tapa buraco, o 
Relator acolheu integralmente a manifestação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços 
de Engenharia (SFOSEng) e parcialmente a proferida pelo Ministério Público de Contas. A 
proposta oferecida foi declarar a inidoneidade da empresa, que fica impedida de participar de 
licitação na Administração Pública municipal pelo prazo de cinco anos. Entendeu que a 
inidoneidade foi declarada devido a fraude perpetrada pela licitante na etapa de habilitação da 
Concorrência pública, visto que se beneficiou de documentação de qualificação técnica contendo 
informação falsa. Recomendou à Administração Municipal que nos próximos procedimentos 
licitatórios destinados à aquisição e aplicação de massa asfáltica CBUQ Faixa C e aquisição de 
emulsão asfáltica para operação tapa buraco, adote o seu próprio controle de pesagem do material 
a ser aplicado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 07233/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 
 

1.1.22 Licitação. Dispensa de Licitação. Emergência Requisito. Preço. Justificativa. Nas 
contratações diretas fundadas em emergência (art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993), cabe ao 
gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização de procedimento 
licitatório, em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens 
públicos ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e o preço pactuado. Acórdão 
nº 119/2021, Boletim de Jurisprudência nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.23 Responsabilidade. Convênio. Subvenção. Subvenção econômica. Inovação tecnológica. 

Estudo técnico preliminar. Estudo de viabilidade. Dano ao erário. Em contratos de 
concessão de subvenção econômica para o desenvolvimento de novos produtos, se os estudos 
preliminares concluírem pela inviabilidade do produto almejado, as despesas incorridas nessa 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000654406
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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etapa não configuram dano ao erário, uma vez que o objetivo desses estudos é justamente avaliar 
a viabilidade técnica do projeto e assim evitar que mais recursos públicos sejam dispendidos sem 
que se obtenha o retorno desejado. Acórdão nº 18/2021, , Boletim de Jurisprudência nº 342, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.24 Reponsabilidade. Convênio. Débito. Artista. Cachê. Comprovação. Inexigibilidade de 

licitação. Erro grosseiro.  Nos convênios para a realização de eventos, ainda que o contrato de 
exclusividade, no caso de contratação direta por inexigibilidade, e os comprovantes dos cachês 
pagos aos artistas tenham sido exigidos no termo do ajuste, sua ausência na prestação de contas 
não é suficiente para imputação de débito se os elementos dos autos comprovarem que houve, 
de fato, a prestação dos serviços artísticos e não for constatado superfaturamento. Contudo, o 
descumprimento de obrigação expressamente assumida no termo do convênio e a contratação 
fundamentada em inexigibilidade de licitação sem a caracterização da inviabilidade de competição 
constituem erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) e justificam o julgamento 
pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor convenente. Acórdão nº 22/2021, , 
Boletim de Jurisprudência nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.25 Consulta. Contratação de prestadores de serviços médicos junto ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – mediante credenciamento público ou, na 
impossibilidade, por meio de pregão. Resposta. Trata-se de Consulta formulada por meio 
da qual faz os seguintes questionamentos: a) É legal a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviço médico junto ao SAMU através de credenciamento público, visando a 
complementação do quadro de cargos? b) É legal a contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviço médico junto ao SAMU, até que o quadro próprio do órgão público esteja 
regularizado? c) Existe impedimento legal do médico empregado público lotado no SAMU, 
credenciar empresa junto ao órgão responsável pelo gerenciamento do serviço, para prestação de 
serviço médico junto ao SAMU, cumulando os vínculos? d) No caso de ser viável o 
credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviço médico cujo proprietário/administrador 
seja servidor público, o acúmulo de jornada deve ser limitado à 60 horas semanais?  e) No caso 
de ser viável o credenciamento de pessoa jurídica para prestar serviço médico no SAMU, quando 
o proprietário/administrador da empresa não for servidor público, é viável que a pessoa jurídica 
cumule o credenciamento exercido no SAMU com credenciamento promovido por outro 
órgão/ente público? Se viável, a jornada deve ser limitada a 60 horas semanais? f) Não sendo 
possível o credenciamento de pessoas jurídicas para prestar serviços médicos junto ao SAMU, é 
viável a contratação de empresas através de PREGÃO?” Pelo conhecimento da Consulta para, 
no mérito, respondê-la nestes termos: É lícita a contratação de pessoas físicas e jurídicas, via 
credenciamento público, para prestação de serviço médico junto ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU, em caráter complementar, quando o quadro funcional for 
insuficiente para atender a demanda e desde que comprovada a impossibilidade de sua ampliação. 
É possível a contratação de profissionais para prestação de serviços médicos junto ao Serviço de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Atendimento Móvel de Urgência – SAMU na ausência do cargo de médico no quadro próprio 
de servidores, de forma excepcional, diante da previsão contida no art. 37, II, da Constituição 
Federal41, não se eximindo os gestores das responsabilidades por tal ausência. A acumulação de 
vínculos pelo servidor público lotado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
que se credencia, como pessoa física ou por intermédio de pessoa jurídica, para a prestação de 
serviço médico junto à entidade responsável pelo gerenciamento do serviço encontra óbice no 
art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 , sendo admitida somente em situação 
excepcional, observados os requisitos fixados nos Acórdãos nº 549/11-STP e nº 201/20-STP, 
quais sejam: “(i) inexistam outras empresas no mercado que possam oferecer o serviço; (ii) a 
situação reste devidamente motivada através de processo licitatório de inexigibilidade ou outro 
processo competente; (iii) o contrato seja formalizado com cláusulas uniformes; e (iv) os valores 
pagos estejam absolutamente adequados aos praticados no mercado”. Na excepcional hipótese 
de cabimento do credenciamento de médico ocupante de cargo público, não é possível impor 
limitação à jornada de trabalho, mas deve a entidade contratante averiguar a compatibilidade de 
horários, competindo ao gestor a responsabilidade pelo controle da frequência de seus servidores 
e do cumprimento dos contratos, tanto em relação à efetiva prestação do serviço quanto à sua 
qualidade. Inexiste impedimento ao credenciamento, junto ao Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, de prestadores de serviços médicos já credenciados perante outra entidade 
pública, salientando-se que, apesar de não serem cabíveis limitações à jornada de trabalho dos 
profissionais, compete ao gestor fiscalizar o efetivo cumprimento quantitativo e qualitativo do 
objeto contratado. É inviável a utilização de procedimento licitatório na modalidade pregão para 
contratação de profissionais para prestação de serviços médicos junto ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU, por não se enquadrar, dito objeto, na definição de serviços comuns 
de que trata a Lei Federal nº 10.520/2002. Processo nº 355157/19 –  Acórdão nº3733/20 – 
Tribunal Pleno -    Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 92/2020, disponível em:    Boletim 
de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.2. Pessoal.  
 
1.2.1 Admissão de Pessoal. Teste seletivo realizado pelo Município de Bandeirantes para 

contratação temporária de Agentes de Controle de Endemias. Atos justificados pela alta 
do número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus no Município, conforme 
atestado pela Secretaria do Estado da Saúde. Utilização reiterada de testes seletivos para 
provimento de cargos em questão. Legalidade e registro dos atos de admissão. 
Determinações ao Município para que, nos futuros processos seletivos: 1) observe, no 
encaminhamento de dados a este Tribunal, os prazos fixados na Instrução Normativa nº 
142/2018; 2) somente proceda a novas contratações temporárias de Agentes de Controle 
de Endemias na hipótese prevista no artigo 16 da Lei nº 11.350/2006, realizando, nos 
demais casos, concurso público. Ante a informação de que o Município “vem contratando 
reiteradamente de forma temporária servidores para desempenhar a função de Agente de 
Combate às endemias mediante teste seletivo”, entende-se oportuna a expedição de determinação 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353268.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353268.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
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para que o ente somente proceda a novas contratações temporárias de Agentes de Controle de 
Endemias na hipótese prevista no artigo 16 da Lei n.° 11.350/20061 , devendo, nos demais casos, 
realizar concurso público. Processo nº 18713\20 – Acórdão nº 3689/20 – Segunda Câmara. 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 91/2020, disponível em:   Boletim de Jurisprudência 
TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.2.2 Consulta. Câmara Municipal. Resposta. 1. É possível a criação de gratificações para 

compensar servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação 
em tempo integral e pelo exercício de chefia de grupos de trabalho na forma de 
percentual sobre os vencimentos do servidor, porém é necessário que lei em sentido 
formal estabeleça critérios objetivos para a definição do percentual a ser concedido a 
cada servidor ou empregado público, sendo vedado o pagamento dessas gratificações a 
ocupantes de cargos em comissão. 2. A lei que cria o cargo em comissão deve 
necessariamente estabelecer requisitos para posse, que devem ser de escolaridade 
mínima compatível com suas atribuições e/ou de experiência profissional comprovada 
na área de atuação, verificada mediante critérios objetivamente em lei, sendo vedada a 
admissão de critérios subjetivos, tais como “ notório saber”, “ampla experiência” ou 
assemelhados. Trata-se de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal, na qual 
traz questionamentos sobre a possibilidade da criação de gratificações para compensar servidores 
efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação em tempo integral e, também, 
pelo exercício de chefia de grupos de trabalho, nos termos da redação dada pelo art. 24 do Projeto 
de Lei Complementar nº 13/2019. Desse modo, delimita a resposta a ser oferecida 
especificamente quanto a: i) possibilidade da criação mediante lei de gratificações para compensar 
servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação em tempo integral e 
pelo exercício de chefia de grupos de trabalho, na forma de percentual sobre os vencimentos do 
servidor, a ser definido por ato infralegal;  ii) possibilidade da criação de cargos comissionados 
sem requisitos mínimos de escolaridade. 1. É possível a criação de gratificações para compensar 
servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação em tempo integral e 
pelo exercício de chefia de grupos de trabalho na forma de percentual sobre os vencimentos do 
servidor, porém é necessário que lei em sentido formal estabeleça critérios objetivos para a 
definição do percentual a ser concedido a cada servidor ou empregado público, sendo vedado o 
pagamento dessas gratificações a ocupantes de cargos em comissão; 2. A lei que cria o cargo em 
comissão deve necessariamente estabelecer requisitos para posse, que devem ser de escolaridade 
mínima compatível com suas atribuições e/ou de experiência profissional comprovada na área 
de atuação, verificada mediante critérios definidos objetivamente em lei, sendo vedada a admissão 
de critérios subjetivos, tais como “notório saber”, “ampla experiência” ou assemelhados. 
Processo nº 562861/19 – Acórdão nº3606/20 – Tribunal Pleno. Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 92/2020, disponível em:    Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal 
TCE-PR  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353298.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
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1.2.3 Consulta. Funções de Tesouraria e Recursos Humanos. Exercício por servidor efetivo de 
nível de escolaridade fundamental. Percebimento de função gratificada. Condições. 
Necessidade de que haja previsão legal; esteja relacionada à direção, chefia ou 
assessoramento; não resulte no desempenho acumulado, pelo mesmo servidor, das 
etapas mais críticas que compõem uma transação ou evento; e a qualificação técnica do 
servidor seja compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Exercício da 
função de tesoureiro por contador. Violação ao princípio da segregação de funções caso 
o contador exerça o controle total ou parcial das atribuições de tesoureiro.  1) 
Considerando o princípio da segregação de funções e que a tesouraria geralmente é exercida por 
vereadores, servidor efetivo com cargo de nível fundamental pode assumir a tesouraria com 
função gratificada para tal? Resposta: Sim, desde que: a função tenha previsão legal; se trate de 
atividade relacionada à chefia, direção ou assessoramento; exija um nível de confiança entre 
nomeante e nomeado; a qualificação técnica do nomeado seja condizente com a função a ser 
desempenhada; e as atribuições do cargo efetivo não estejam sob o controle do Tesoureiro, ou 
vice-versa, vez que tal situação exigiria o seu desempenho por servidores distintos. 2) Diante 
deste mesmo princípio há possibilidade do cargo de nível fundamental assumir também os 
Recursos Humanos, haja vista que pelo número reduzido de servidores acabam se acumulando 
as funções em um único servidor? Resposta: Sim, desde que: a função tenha previsão legal; se 
trate de atividade relacionada à chefia, direção ou assessoramento; exija um nível de confiança 
entre nomeante e nomeado; a qualificação técnica do nomeado seja condizente com a função a 
ser desempenhada; e as atribuições do cargo efetivo não estejam sob o controle do Gestor de 
Recursos Humanos, ou vice-versa, vez que tal situação exigiria o seu desempenho por servidores 
distintos. 3) Há algum impedimento para que o contador exerça a função de tesoureiro, caso 
servidor de nível fundamental não possa exercer a referida função? Resposta: O Contador não 
pode exercer as funções de tesoureiro, caso estejam, direta ou indiretamente, sob sua fiscalização, 
gestão, controle, execução, aprovação ou contabilização. Processo nº 715617/19 – Acórdão 
nº3584/20 – Tribunal Pleno – Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 92/2020, disponível em:    
Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal TCE-PR 
 

1.2.4 Não obstante a situação excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento ao 
Coronavírus, é possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, observado 
a limitação disposta no artigo 8º,  inciso VIII, da LC 173/2020. Trata-se de consulta 
formulada por chefe do legislativo municipal, questionando sobre a possibilidade de o Poder 
Legislativo municipal conceder revisão geral anual aos servidores, considerando o disposto no 
art. 8º, inciso VIII, bem como o disposto no inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020, que 
instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 
Admitida a consulta, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, registrou que a revisão geral anual 
é um direito dos servidores públicos, assegurado pela Constituição da República, em seu art. 37, 
inciso X, visando recompor o valor da remuneração dos servidores em face das perdas 
inflacionárias, diferindo, portanto, de qualquer ganho real, acréscimo efetivo da remuneração ou 
reestruturação ou valorização da carreira, uma vez que se destina, tão somente, a manter o poder 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352372.pdff
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352372.pdff
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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de compra da moeda em face da inflação. Apresentou, acerca da matéria, tese de repercussão 
geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n. 864, de 29/11/2019, Recurso 
Extraordinário n. 905357, condicionando a aplicabilidade do direito à revisão geral anual à 
propositura de projeto de lei de revisão, mais, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem 
como de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Destacou a primeira vedação 
constante do citado art. 8º da LC n. 173/2020, que em seu inciso I proíbe expressamente a 
concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, 
sendo excepcionalizadas apenas duas situações: quando derivada de sentença judicial transitada 
em julgado, ou quando derivada de determinação legal anterior à calamidade pública. Diferenciou 
reajuste e revisão anual geral, reafirmando que, enquanto o primeiro está atrelado ao aumento 
real, o segundo visa apenas a reposição da inflação. Destarte, concluiu que a intenção do legislador 
foi vedar o aumento real da remuneração e dos subsídios, não havendo vedação, nos termos 
deste inciso, à revisão geral anual, posto que esta não implica em aumento de despesa, mas apenas 
em manutenção do valor monetário. Destacou que esta interpretação é corroborada pela redação 
do inciso VIII do art. 8º, que estabelece proibição de adoção de medidas que impliquem em 
reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no 
inciso IV do caput do art. 7º da Constituição da República. Atentou que se trata de ano eleitoral 
nos municípios, e neste prisma, quanto à legalidade do benefício pecuniário à luz da legislação 
eleitoral, verificou que o art. 7º da Lei Complementar n. 173/2020, apenas acrescentou, em 
resumo, que serão considerados nulos de pleno direito os atos que resultem em aumento da 
despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de 
Poder, ou que prevejam parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do 
mandato, visando evitar que atos da atual gestão passem a afetar o mandato seguinte, coibindo 
ainda mais a prática de obtenção de vantagens políticas e eleitorais. Asseverou, contudo, que as 
novas disposições trazidas pela lei complementar visando o enfretamento da Covid-19, não 
alteram o posicionamento já firmado por este Tribunal de Contas, nos termos do parecer exarado 
em sede da Consulta n. 747843, pelo Tribunal Pleno, na Sessão do dia 18/07/2012, sob a relatoria 
do Conselheiro em exercício Hamilton Coelho, no sentido de que dada a natureza jurídica do 
instituto, que visa recompor os valores depreciados em razão da inflação apurada no período, 
não há impeditivo de proceder à revisão geral anual, assegurada constitucionalmente, em ano 
eleitoral, mesmo nos 180 dias que antecedem o final do mandato dos respectivos titulares de 
Poder. Nessa senda, confirmou que os responsáveis pela propositura da revisão geral anual 
devem, no período disciplinado pela legislação eleitoral, mais, até 31 de dezembro de 2021, por 
força da LC n. 173/2020, zelar para que a proposta de revisão garanta apenas a mera 
recomposição do valor da remuneração em face da perda inflacionária, não excedendo, pois, a 
variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Diante do exposto, respondeu à consulta nos seguintes termos: 1) não obstante a situação 
excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, é 
possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, observado a limitação disposta no 
art. 8º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 173/2020, por se tratar de garantia constitucional, 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4820176&numeroProcesso=905357&classeProcesso=RE&numeroTema=864
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4820176
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/leis/lcp/lcp173.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/747843
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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assegurada no art. 37, inciso X da Constituição da República, que visa a recomposição das perdas 
inflacionárias ocorridas em razão da desvalorização do poder aquisitivo da moeda em 
determinado período, não se tratando, pois, de aumento real, somando-se ao fato de que a revisão 
não deve estar abarcada pelas vedações instituídas pela LC n. 173/2020; 2) a aplicabilidade do 
direito à revisão geral anual dos servidores públicos depende de propositura do projeto de lei de 
revisão, e mais, de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como de previsão na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos do disposto no art. 37, inciso X da CR/88 e da tese 
fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, Tema n. 864 de 2019. O voto do 
relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1095502, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 223, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu
=5L 

 
1.2.5 Admissão de pessoal. Contrato de servidor temporário. Necessidade temporária de 

excepcional interesse público. Ocorrência. Exame da legalidade. Deferimento do 
registro. 1. A imprescindibilidade da manutenção do funcionamento a contento da Fundação 
Hospital de Clínicas Gaspar Viana, ao lado das medidas que têm sido adotadas pela 
Administração Pública Estadual, devem ser levadas em consideração no controle de legalidade 
de admissão de servidores temporários. 2. A sustação dos contratos ora analisados durante o 
combate a uma pandemia sem precedentes poderia comprometer irreversivelmente a saúde dos 
pacientes da Fundação. 3.Os direitos dos contratados devem ser resguardados, com base nos 
princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Acórdão nº 60.744/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.6 Admissão de Pessoal. Contrato de Servidor Temporário. Exame da Legalidade. 

Deferimento do Registro. 1. Nas contratações de servidor temporário o órgão contratante deve 
apresentar ao Tribunal, para fins de registro, documentação comprobatória dos procedimentos e 
critérios adotados que evidenciem a observância dos princípios constitucionais da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 5 da LC 07/91). 2. Registro deferido 
excepcionalmente. Acórdão nº 60.804/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.7 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 

justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros. 1. A contratação fundamentada na substituição de 
servidor temporário não evidencia, de per si, a presença dos requisitos da necessidade temporária 
e do excepcional interesse público da contratação. 2. A superveniência da situação de emergência 

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/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4820176&numeroProcesso=905357&classeProcesso=RE&numeroTema=864
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095502
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
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, conjugada à necessidade de garantir a 
continuidade da prestação de serviços essenciais, a fim de evitar um maior prejuízo à coletividade, 
bem como em observância ao princípio da razoabilidade e ao direito fundamental básico à saúde, 
possibilita, na espécie, o juízo de excepcionalidade do deferimento dos registros dos atos 
admissórios. 3. Deferimento excepcional dos registros. Acórdão nº 60.806/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.8 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 

Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Prorrogação dos 
contratos. Período de pandemia decorrente do COVID-19. Arts. 20 e 22 da LINDB. 
Observância às consequências práticas da decisão e dificuldades reais do gestor. 
Deferimento excepcional do registro. Determinação. Realização de Concurso Público. 1. 
As justificativas apresentadas para as admissões não demonstram a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, ambos imprescindíveis à contratação, por força do art. 1º, caput e 
parágrafo único da LC Estadual nº 07/91. 2. Contratos prorrogados em período de pandemia 
decorrente do covid-19, que demanda intenso contingenciamento de pessoal na área de saúde. 3. 
Eventual paralização em função de indeferimento dos registros comprometeria a adequada 
prestação do serviço de saúde pela Fundação Santa Casa, o que justifica a excepcionalidade do 
deferimento dos registros, com base nos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro, os quais obrigam os órgãos de controle a considerar as consequências práticas de sua 
decisão e as dificuldades reais do gestor. 4. Determinação de realização de concurso público para 
atender as necessidades permanentes da Fundação Santa Casa. 5. Necessidade permanente de 
serviço, o que deve, por mandamento constitucional, ser suprido por concurso público. Acórdão 
nº 60.809/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.9 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidores. Professor 

especializado na educação indígena. Conflito aparente de princípios constitucionais. 
Ponderação. Flexibilização excepcional das formalidades atinentes à contratação 
temporária. Prevalência dos direitos fundamentais indígenas. Termo de ajustamento de 
conduta. Educação. Serviço essencial. Exaurimento de efeitos financeiros dos contratos. 
Grande lapso temporal. Deferimento dos registros. 1. A educação escolar indígena deve ser 
específica, diferenciada e adequada às peculiaridades culturais das comunidades indígenas, 
conforme estabelecido na CRFB/1988, art. 210, §2º c/c a Lei nº 9.394/1996, art. 32, § 3º. Para 
isso, é necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às sociedades envolvidas 
no processo escolar. Em não existindo a figura do professor índio, o Estado deverá garantir, pelo 
menos, indivíduos capacitados para trabalhar na educação indígena, respeitando as diferenças 
étnicas e culturais, estabelecendo, desta forma, um elo além do meramente profissional com essas 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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comunidades, sendo imprescindível a aceitação das mesmas; 2. O grande número de requisitos 
necessários ao profissional da educação indígena, elencados na Portaria Interministerial nº 
559/1991, embora visem salvaguardar a riqueza étnica e cultural dos descendentes dos primeiros 
habitantes do território brasileiro, também dificultam sobremaneira a contratação desses 
profissionais; 3. No conflito aparente de princípios constitucionais entre a preservação da cultura 
e da identidade dos povos indígenas e a garantia da oferta de uma educação indígena diferenciada, 
de um lado; e o principio constitucional do concurso público e a proibição de contratação de 
servidores temporários ao arrepio das regras constitucionais, de outro; é necessário que se realize 
um juízo de ponderação para flexibilizar excepcionalmente as formalidades atinentes à 
contratação temporária estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que regulava o 
art. 36 da Constituição do Estado do Pará, por se considerar esta a conclusão mais razoável e 
consentânea com os direitos fundamentais indígenas; 4. Contratação legitimada pelo Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC realizado entre o MPT, MPF e o Estado do Pará, nos autos da 
Ação Civil Pública 0018700-65.2005.5.08.0013, que estabelece como prazo final o dia 
30/06/2021 para a permanência dos atuais temporários que atendem às necessidades das 
comunidades indígenas; 5. A Lei Complementar Estadual nº 07/1991, em seu art. 1º, parágrafo 
único, definia que a Administração Pública poderia contratar pessoal por tempo determinado 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, quando houvesse falta ou 
insuficiência de serviços essenciais; 6. O serviço educacional, pela própria matriz constitucional 
de direito fundamental, enquadra-se na categoria de serviços essenciais; 7. Não se vislumbram 
resultados práticos em termos de controle externo em se negar registro a atos de admissão cujo 
efeitos se exauriram há quase uma década; 8. Deferimento dos Registros. Acórdão nº 60.815/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

1.2.10 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 
justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros. 1. A contratação fundamentada na substituição de 
servidor temporário não evidencia, de per si, a presença dos requisitos da necessidade temporária 
e do excepcional interesse público da contratação. 2. A superveniência da situação de emergência 
de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, conjugada à necessidade de garantir a 
continuidade da prestação de serviços essenciais, a fim de evitar um maior prejuízo à coletividade, 
bem como em observância ao princípio da razoabilidade e ao direito fundamental básico à saúde, 
possibilita, na espécie, o juízo de excepcionalidade do deferimento dos registros dos atos 
admissórios. 3. Deferimento excepcional dos registros. Acórdão nº 60806/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 
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1.2.11 Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento excepcional do registro. Recomendações. 1. Nas contratações de servidor 
temporário o órgão contratante deve apresentar ao Tribunal, para fins de registro, documentação 
comprobatória dos procedimentos e critérios adotados que evidenciem a observância dos 
princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 
5 da LC 07/91). 2. Registro deferido excepcionalmente. 3. Recomendações. Acórdão nº 
60.950/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.12 Consulta. Programa de assistência à saúde suplementar para servidores e magistrados. 

Resolução do CNJ. Lei Complementar nº 173/2020. Calamidade pública. Norma 
anterior. Capacidade orçamentária. O TCE/SC respondeu consulta acerca da possibilidade 
de regulamentação da Resolução nº 294 do CNJ, acerca do auxílio saúde pago aos servidores e 
magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina com fundamento na Lei Complementar 
(estadual) nº 606/2013, diante das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, que 
estabeleceu o “Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2” com a 
criação do Prejulgado 2252. Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, na qual expõe dúvida acerca da “viabilidade da adequação 
do auxílio saúde pago aos servidores e magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina, nos 
termos da Lei Complementar nº 606, de 19 de dezembro de 2013, considerando o disposto na 
Resolução nº 294 de 18 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional de Justiça”. Inicialmente, o 
Relator explicou que "a Lei Complementar nº 173/2020 cuida de socorro aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, para recompor as finanças públicas das unidades federativas afetadas pela 
pandemia (arts. 1º a 6º) e, paralelamente, impõe medidas de contenção de despesas, especialmente 
de despesa com pessoal. As referidas medidas promovem alterações permanentes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 7º, que altera os arts. 21 e 65 da LRF) e impõem vedações 
transitórias de aumento de despesas de pessoal aplicáveis até 31 de dezembro de 2021 (art. 8º)". 
Esclareceu que a Assembleia Legislativa aprovou o Decreto Legislativo nº 18.332/2020, no qual 
reconheceu estado de calamidade pública no Estado, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, e 
"no mesmo sentido procedeu o Governador, mediante o Decreto (estadual) nº 562/2020, 
prorrogado pelo Decreto (estadual) nº 890/2020 até 31 de dezembro de 2020. Reconhecidamente 
em calamidade por força da pandemia, o Estado deve observar o art. 8º da Lei Complementar nº 
173/2020, o qual impõe limites às despesas com pessoal". Sobre a assistência à saúde, analisou o 
inciso VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que trata da vedação para “criar ou 
majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer 
natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de 
seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade”. O Relator apontou que a dúvida paira na exceção 
contida no final do dispositivo, qual seja: “determinação legal anterior à calamidade”. Isso porque, 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2252
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de acordo com o Relator, a Resolução do CNJ nº 294/2019, publicada em 19/12/2019, anterior 
ao estado de calamidade pública, disciplinou que os órgãos do Poder Judiciário deveriam instituir 
programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores, com o 
estabelecimento do prazo de um ano para que esses órgãos implementassem suas diretrizes. 
Observou que competências do CNJ estão estampadas no § 4º do art. 103-B da Constituição 
Federal e sua competência regulamentar e normativa emana do § 4º, I do mesmo artigo. O Relator 
ainda complementou que "de acordo com o art. 102, § 5º, do Regimento Interno do CNJ 
(Resolução nº 67/200910), as resoluções têm força vinculante após sua publicação no Diário da 
Justiça e no sítio eletrônico do CNJ". Destacou que o Supremo Tribunal Federal, no Acórdão 
proferido nos autos da Medida Cautelar em ADC 12/DF, proposta pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros em face da Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, 
reconheceu as resoluções do CNJ como normas primárias de categoria idêntica a das leis, que 
extraem sua força normativa diretamente da Constituição Federal de 1988. Para o Relator, "as 
resoluções do CNJ, tais quais os regimentos internos dos tribunais, consubstanciam norma 
primária, tanto que se submetem a controle concentrado de constitucionalidade. A própria 
Resolução nº 294/2019 é objeto da ADI nº 6461, proposta pelo Procurador Geral da República 
– Augusto Aras, sem decisão liminar ou de mérito. Desse modo, entendo que a Resolução nº 
294/2019 pode ser considerada exceção prevista na Lei Complementar nº 173/2020". Por fim, 
concluiu: "como a Resolução do CNJ possui força de lei, cujo conteúdo disciplina inteiramente 
matéria já regulada anteriormente pela Lei Complementar (estadual) nº 606/2013, entendo que o 
Tribunal de Justiça deve promover a criação de normativo próprio de forma a regulamentar, no 
âmbito interno, o programa de assistência à saúde suplementar instituído por meio da Resolução 
nº 294/2019, a exemplo do que fez o TJGO". Extrai-se da ementa: "CONSULTA. 
CONHECIMENTO. ART. 8º, VI, DA LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020. PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS 
DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 294, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NORMA ANTERIOR À CALAMIDADE 
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, OBSERVADA A CAPACIDADE 
ORÇAMENTÁRIA DO ÓRGÃO. É possível a instituição de programa de assistência à saúde, 
fundada em lei anterior àdecretação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, 
desde que observadas a disponibilidade orçamentária e suas repercussões futuras". @CON-
20/00687339, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 80, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 

1.2.13 Consulta. Reforma de Prejulgado. Servidores. Erário. Reposição de valores. Boa fé. 
Exigência. Erro material.  O TCE/SC reformou o Prejulgado 0063 para acrescentar dois 
itens, nos seguintes termos: "[...]. 3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos 
servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os 
seguintes requisitos: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de 
influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida 
plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000687339
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000687339
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=63
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edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, 
embora errônea, da lei pela Administração. 4. O ressarcimento de valores recebidos 
indevidamente por erro operacional (erro material) é necessário na medida em que o equívoco é 
de razoável constatação". Trata-se de consulta formulada pelo Ex-presidente da Câmara 
Municipal de São Joaquim acerca de dúvida exposta nos seguintes termos: "O caso da dúvida é 
gerado através da possibilidade da ocorrência de erro operacional nos sistemas de informática em 
que, eventualmente, ao se lançar o reajuste salarial anual dos servidores, por erro operacional ou 
mesmo de sistema, se calcule de forma errônea o quantum devido e venha a realizarem-se 
pagamentos a maior aos servidores". Inicialmente, o Relator destacou que o exame da matéria 
consultada não versa sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese, visto restar 
evidente a ocorrência do caso concreto acerca de pagamentos indevidos a servidores e a dúvida 
acerca da necessidade de devolução dos valores respectivos. Contudo, observou a recente 
alteração no art. 104 do Regimento Interno, §2º e §3º, que permite ao Relator decidir se poderá 
ser conhecida consulta que verse sobre dúvida quanto à interpretação de lei ou questão que se 
refira a caso concreto, considerando a relevância da matéria em discussão, e priorizando o 
interesse público na apresentação da resposta da consulta por este Tribunal, devendo, neste caso, 
a resposta do Tribunal ser formulada em tese. Apontou o cerne do questionamento do 
Consulente: a possibilidade legal de se exigir a reposição de valores recebidos de boa-fé, pelos 
servidores, em razão de erro operacional da Administração Pública. Salientou a possibilidade de 
a Administração rever seus atos quando praticados com erro, inclusive apurando a 
responsabilidade dos agentes que deram causa ao erro, de acordo com entendimento do 
Prejulgado 1.259, e a previsão contida nas Súmulas 273, 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Avaliou a possibilidade de reposição aos cofres públicos de valores indevidamente pagos, no caso 
a servidores municipais, em vista de erro praticado pela Administração decorrente de falhas no 
sistema de pagamento utilizado. Observou que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema, 
dispôs que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, 
nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: (i) presença de 
boa-fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a 
concessão da vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, 
validade ou incidência da norma. infringida, no momento da edição do ato que autorizou o 
pagamento da vantagem impugnada; e (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela 
Administração". Da mesma forma, pontuou que a Súmula 249 do Tribunal de Contas da União 
que estabelece: "É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, 
por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de 
lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de 
orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter 
alimentar das parcelas salariais". O posicionamento referido dispensa a reposição de valores 
indevidamente percebidos, de boa-fé, em virtude de erro escusável de interpretação de lei, desde 
que presumida a legalidade do ato questionado e de seu caráter alimentar, aspectos que dependem 
de comprovação. Especificamente sobre a necessidade, ou não, da reposição de pagamentos 
indevidos, decorrentes de erros operacionais da administração, o Relator citou a seguinte decisão 
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do TCU: “Acórdão nº 6707/2020 – A reposição ao erário de valores recebidos indevidamente é 
obrigatória, independentemente de boa-fé do beneficiário, quando se tratar de erro operacional 
da Administração, pois a dispensa de ressarcimento somente se admite na hipótese de erro 
escusável de interpretação da lei (Súmula TCU 249)". Assim sendo, para o Relator, “em que pese 
a previsão constante no Código Civil da presunção da boa-fé, não se pode afastar a dificuldade 
de sua caracterização por parte dos agentes públicos que perceberam verbas indevidas. Isso 
porque existem diversas situações que podem caracterizar a ausência de boa-fé, como descreveu 
de forma hipotética o representante ministerial, no caso de servidor que percebe valores acima 
daqueles devidos, observou tal diferença e não averiguou sua origem e regularidade, ou mesmo 
aquele servidor responsável por setor competente pelos pagamentos que inclui valores ou índices 
de reajuste indevidos”. Concluiu com a proposta aprovada de reforma do Prejulgado 0063 e a 
decisão sobre o ressarcimento de valores recebidos indevidamente por erro operacional (erro 
material) se mostrar necessário, na medida em que o equívoco seja de razoável 
constatação. @CON-19/00074009, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 80, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
1.2.14 Qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente político – Remuneração 

por subsídio – Possibilidade – Previsão em lei. Em Consulta formulada pelo Controlador-
Geral do Município de Goiânia foi questionada a possibilidade de qualificar Presidente de 
autarquia municipal como agente político. Inicialmente, a Secretária de Atos de Pessoal (SAP) 
destacou que, de acordo com o entendimento doutrinário, “a qualificação de determinado agente 
público como agente político depende de quais são as suas atribuições e funções no quadro 
administrativo e de governo. Assim, se exerce funções políticas, pode ser considerado agente 
político (...)”. Corrobora tal entendimento, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na 
ADIN nº 3289, segundo a qual se pode considerar a hipótese de a lei atribuir a um agente público, 
originalmente não enquadrado na espécie de agente político, o mesmo status, desde que a função 
exercida seja de natureza política. A Relatoria e o Ministério Público de Contas corroboraram 
com o entendimento da SAP, no sentido de que, em regra, nos municípios goianos, os Presidentes 
de Autarquias não são equiparados a agentes políticos. Apontou, contudo, que “pode a lei atribuir 
a um agente público, originalmente não enquadrado na espécie de agente político, o mesmo 
status, desde que a função exercida seja de natureza política, ou a ela possa ser equiparada”. 
Ampliando a consulta, constatou que a questão referente ao enquadramento ou não dos 
Presidentes de Autarquia como agentes políticos tem por objetivo verificar a possibilidade de 
serem remunerados por meio de subsídio. Entretanto, ressaltou que a remuneração deve ser 
prevista em lei, seja definida por vencimentos ou por subsídio em parcela única. A proposta de 
voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00014/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.15 Atualização do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 

a Endemias – Previsão na Lei nº 13.708/18. Em Consulta formulada pelo Secretário de Saúde 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=63
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900074009
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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de Caldas Novas foi questionado se a Administração Pública Municipal deve aplicar o piso salarial 
previsto na Lei nº 13.708/18, relativo aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de 
Combate às Endemias – ACE; e, caso positivo, como proceder para a resolução da demanda sem 
que acarrete reprovação das contas pelo TCMGO. A relatoria corroborou com a manifestação 
da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas, respondendo ao consulente: 
(a) a Lei Federal nº 13.708/18 é norma de caráter nacional e, ao estipular piso remuneratório dos 
Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde, se referiu ao vencimento 
básico em início de carreira; (b) o piso salarial dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes 
Comunitário de Saúde estipulado pela Lei Federal nº 13.708/18 é de aplicabilidade imediata para 
aqueles empregados vinculados ao regime celetista; (c) a aplicação automática de leis federais que 
tratem de piso remuneratório profissional a servidores públicos estatutários contraria o princípio 
constitucional da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo municipal para dispor sobre 
regime jurídico e remuneração de seus servidores (inciso II do §1º do art. 61 da CF/88) e a 
vedação a qualquer forma de reajustamento automático de remuneração (inciso XIII do art. 37 
da CF/88); (d) no caso dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde 
vinculados aos regime estatutário, o piso estipulado pela Lei Federal nº 13.708/18 e seu aumento 
escalonado desde 2019 somente poderá ser aplicado se houver previsão legal municipal 
específica; (e) a edição de lei municipal para aplicação do piso aos ACE e ACS, estipulado pela 
Lei Federal nº 13.708/2018, e seu aumento escalonado desde 2019 não ofende a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a Lei Eleitoral e nem a LC nº 173/20, por tratar-se de obrigação legal 
imposta em período anterior aos marcos cronológicos estipulados pelas referidas normas. A 
Unidade Técnica ressaltou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado em 
sede de repercussão geral no sentido de que o piso salarial previsto pela Lei Federal é aplicável 
imediatamente apenas aos ACS e ACE que possuam vínculo celetista com a Administração 
Pública, não se estendendo aos de vínculo estatutário (RE 1263619). A proposta de voto foi 
acolhida por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00015/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 29, disponível em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.16 Gratificação de atividade em zona rural – Atos de incorporação anteriores à publicação 

da EC nº 103/19 editados enquanto o servidor estava em atividade são considerados 
válidos.  Em Consulta, a Gestora do Instituto de Previdência Social do Município de Novo 
Gama – Novo Gama-PREV, questiona quanto à possibilidade de que seja incorporada 
gratificação por atividade de classe na zona rural aos proventos de aposentadoria e pensão, aos 
servidores que receberam por mais de 5 anos correntes ou 10 intercalados, com incidência de 
contribuição sobre tal parcela. O Relator respondeu: (a) a gratificação por atividade de classe na 
zona rural possui natureza transitória (propter laborem), ou seja, é decorrente de condições 
especiais em que se realiza o serviço, sendo, portanto, condicional à lotação do professor à 
unidade escolar de difícil acesso e, em regra, não gera direito subjetivo à continuidade de sua 
percepção se cessado o fato gerador da vantagem. Pontuou que, se o professor não estiver mais 
lotado em unidade escolar de difícil acesso, não poderá receber a mencionada gratificação (vide 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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AC-CON nº 0024/18 – TCMGO e AC-CON nº 0010/20 – TCMGO); (b) a incorporação de 
verbas de caráter transitório nos proventos de aposentadorias e pensões é vedada pelo § 9º do 
art. 39, desde 13/11/19, data da entrada em vigor da EC nº 103/19, ressalvado o direito 
adquirido, conforme art. 13 da Emenda; previamente, era permitida pela CF/88, mesmo após a 
reforma da previdência ocasionada pela EC nº 20/98; e (c) ser possível a edição de ato que 
concede incorporação de vantagens de caráter temporário mesmo após a entrada em vigor da EC 
n° 103/19, desde que os requisitos legais para a sua efetivação tenham sido implementados até 
13/11/19, nos termos assegurados no art. 13. Citou posicionamento da SAP, que esclarece que 
a forma de se realizar a incorporação deve estar expressamente consignada em lei, em 
homenagem ao princípio da legalidade estrita, na sua acepção da reserva legal. Ressaltou que tal 
fenômeno, conhecido na doutrina e jurisprudência, mais comumente, como estabilidade 
financeira, visa evitar o decesso do padrão ou do status remuneratório do servidor que, após o 
exercício por determinado lapso temporal de cargo em comissão ou função gratificada que lhe 
atribuíra situação financeira mais vantajosa, dele se afasta. Entendeu ser lícito e constitucional 
que, havendo previsão legal do respectivo ente federativo, servidor público efetivo, após certo 
lapso temporal de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, tenha incorporado 
aos seus vencimentos o valor da gratificação a título de vantagem pessoal, ocorrendo assim a 
estabilização dessa verba remuneratória, que deixa de ter natureza transitória e passa a ter natureza 
permanente. A proposta de voto foi aprovada Acórdão-Consulta nº 00016/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.17 Nomeação de servidor público durante a calamidade da COVID-19. Em Consulta 

formalizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, foi solicitado o posicionamento 
do TCMGO sobre a possibilidade jurídica de nomear servidores públicos efetivos, aprovados em 
concurso público homologado, nas seguintes circunstâncias: (a) a nomeação ocorrer 
independentemente da natureza ou finalidade do cargo a ser ocupado, a título de reposição, 
decorrente da vacância de cargos públicos efetivos, frente às disposições constantes da alínea “f”, 
item 2.2, da Recomendação Conjunta nº 01/20 TCMGO/MPC, e no inciso IV do art. 8º, da LC 
nº 173/20”; (b) o concurso público foi homologado no exercício financeiro anterior, com 
previsão orçamentária à época, dentro dos 180 dias que antecedem o final do mandato do titular 
de Poder, sem incorrer em aumento de despesa de pessoal e ofensa a LRF. A Relatoria respondeu 
que, quanto à primeira hipótese (a), “aplicando o disposto no artigo 8º, inciso IV da LC nº 173/20 
pode haver nomeação de servidor em caráter efetivo devidamente aprovado em concurso público 
homologado, no município que tenha decretado estado de calamidade pública em razão da 
pandemia de Covid-19, apenas para reposição dos cargos efetivos em vacância. Destaca-se, ainda, 
que não há restrições no sentido de que a área de atuação/atribuição do cargo esteja relacionada 
a atividades essenciais ligadas à situação de emergência". Em resposta à segunda hipótese 
formulada (b), respondeu que: “é possível afirmar que será admissível juridicamente o ato de 
nomeação de candidatos aprovados em concurso público nos 180 dias que antecedem o término 
do mandato do titular do Poder Executivo, desde que seja observado disposto nos art. 16 e 17, e 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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os limites estabelecidos nos art. 18 a 20 da LRF, e não resulte em aumento das despesas de 
pessoal, sendo permitida a compensação com a diminuição de outras despesas de pessoal ou 
aumento de receita”. Ressaltou-se que a “manutenção de servidores comissionados, exercendo 
atribuições que seriam típicas dos cargos efetivos, em detrimento da nomeação de candidatos 
aprovados em concurso público, caracteriza a burla aos incisos II e V do art. 37 da CF/88, 
situação na qual deve a Administração Pública exonerá-los e nomear os aprovados em concurso, 
que tiveram a sua admissão preterida”. A proposta de voto foi acolhida por unanimidade. 
Acórdão-Consulta nº 00017/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível 
em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.18 Pagamento de progressão vertical aos servidores no período da pandemia do coronavírus 

– COVID-19. Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goianésia, foram 
apresentados os seguintes questionamentos, referentes à LC nº 173/20: (a) as progressões e 
promoções funcionais e incentivos à qualificação e retribuição por titulação aos servidores podem 
continuar sendo concedidas por portaria, uma vez que estão previstas em Lei anterior à 
calamidade pública (Lei nº 12.712/12 e Lei nº 11.091/05); (b) é vedada a concessão de progressão 
funcional durante o período de 28/05/20 a 31/12/21?; (c) caso se entenda pela possibilidade da 
concessão de promoção e/ou progressão funcional, o interstício poderá ser completado no 
período de 28/05/20 a 31/12/, de que trata o caput do art. 8º da LC nº 173/20?, e (d) é permitido 
conceder o adicional de periculosidade retroativo aos servidores efetivos no cargo de vigilante, 
no interstício compreendido entre o período de dezembro de 2013 a junho de 2015? 
Corroborando com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de 
Contas, a Relatoria respondeu que: (a) As progressões, promoções funcionais, incentivos à 
qualificação e retribuição por titulação podem continuar sendo concedidas aos servidores 
municipais por portaria, desde que assentadas em critérios de mérito e em requisitos técnico-
funcionais, acadêmicos e organizacionais, com a obrigatória comprovação de certificação ou 
titulação para a abertura de procedimento administrativo para a respectiva concessão, devendo 
tais direitos subjetivos estar definidos em lei em sentido estrito, com vigência anterior à 
calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID-19, conforme inteligência 
do inciso I do art. 8º da referida legislação; (b) A LC nº 173/2020 não veda a concessão de 
progressão funcional durante o período de 28/05/20 a 31/12/21, desde que os critérios 
estabelecidos não se restrinjam ao mero transcurso do tempo, o servidor logre preenchê-los 
adequadamente e que estes direitos subjetivos estejam definidos em lei em sentido estrito, com 
vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID-19, 
conforme inteligência do inciso I do art. 8º da referida legislação; (c) Para efeito de concessão de 
promoção e/ou progressão funcional, cujos critérios estejam definidos em lei em sentido estrito, 
com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID19, 
conforme interpretação dada ao inciso I do art. 8º da LC nº 173/20, tem-se que: (c.1) o interstício 
poderá ser completado no período estipulado pela LC nº 173/20: de 28/05/20 a 31/12/21, se 
juntamente com o transcurso temporal, a legislação municipal trouxer outros critérios, tais como: 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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o alcance de determinada meta de desempenho, obtenção de titulação etc., e o servidor lograr 
preenchêlos adequadamente; (c.2) se a legislação municipal de regência elencar como critério para 
a concessão de progressão funcional/promoção unicamente o transcurso do tempo, referido 
direito não poderá ser concedido durante o estado de calamidade estabelecido pela LC nº 173/20; 
(c.3) nos casos em que o direito do servidor tenha sido adquirido anteriormente ao dia 28/05/20, 
independentemente dos critérios exigidos na legislação municipal, impõe-se a concessão de 
promoção e/ou progressão funcional dentro do período de pandemia do Coronavírus, por força 
do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88; e (d) é possível a concessão/pagamento de adicional de 
periculosidade a servidores efetivos quando decorrente de sentença judicial transitada em julgado, 
de forma retroativa, durante o interregno previsto na LC nº 173/20, por força do inciso XXXVI 
do art. 5º da CF/88. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 
00018/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-
no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.19 Servidor Público Federal. Quintos. Incorporação de função comissionada. Período entre 

8 de abril de 1988 a 4 de setembro de 2001. Matéria decida sob o rito da repercussão geral. 
RE nº 638.115/CE. Juízo de retratação. Tema 503. a) Servidores públicos federais civis não 
possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos 
comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os 
servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos 
comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão 
administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de 
continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer 
reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos 
quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade 
dos pagamentos de imediato. A controvérsia diz respeito à possibilidade de incorporação de 
quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a 
edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese jurídica de que: "A Medida 
Provisória n. 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n. 8.911/94, autorizou 
a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada." No entanto, nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções 
comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-
48/2001. O STF, contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 68.115/CE. Portanto, 
em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 
firmada em repercussão geral, foram fixadas as teses destacadas. RESP nº 1.261.020-CE, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 685, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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1.2.20 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 

Revisão de Ofício. Passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da entrada de 
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no TCU, sem sua apreciação, o ato 
será considerado registrado tacitamente, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos 
termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 (RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, 
§ 2º, do Regimento Interno do TCU. Acórdão 122/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
342, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.21 Pessoal. Quintos. Requisitos. Décimos. Revisão Geral Anual. Atualização. É irregular a 
incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.323/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e 
décimos incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a 
atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa circunstância. Acórdão 
40/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.22 Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. Recurso Extraordinário. STF. É ilegal 
a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 
Contudo, quando a incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não 
devem ser imediatamente suprimidos dos vencimentos e proventos dos interessados, mas sim 
convertidos em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações 
futuras, em respeito à modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. 
Acórdão nº 4546/2020, Boletim de Pessoal nº 86, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  
 

1.2.23 Pensão civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. Prova (direito). É ilegal a 
concessão de pensão civil baseada em certidão de casamento entre parentes colaterais de terceiro 
grau sem prova do cumprimento das exigências contidas no Decreto-Lei 3.200/1941 ou provas 
suficientes para demonstrar que houve união esponsalícia real, e não simulação com o intuito de 
obter benefício previdenciário. Acórdão nº 13928/2020, Boletim de Pessoal nº 86, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.24 Remuneração. URV. Magistrado. Poder Judiciário. Servidor Público. Marco Temporal. 
A diferença relativa ao percentual de 11,98% (URV) sobre os vencimentos dos magistrados e 
servidores do Poder Judiciário é devida a estes últimos de abril de 1994 a dezembro de 1996 e, 
aos primeiros, de abril de 1994 a janeiro de 1995. Acórdão nº 8/2021, Boletim de Pessoal nº 86, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13323.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3200.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
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1.3 Concurso Público 

 
1.3.1 Servidor ocupante de cargo de nível médio e aproveitamento em cargo de nível superior. 

É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir a 
formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. O enquadramento 
de servidor público ocupante de cargo, cujo requisito de investidura era a formação no ensino 
médio, em outro, relativamente ao qual é exigido a formação em curso superior, constitui burla 
à exigência constitucional de concurso público, bem como ao disposto no art. 39, § 1º, II, da 
Constituição Federal (1). Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade, com 
pedido de liminar, em face do art. 1º da Lei Complementar Estadual 175/2011, em relação à nova 
redação que conferiu aos arts. 33 e 35, ambos da Lei Complementar Estadual 142/2008, que 
dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos servidores do Poder 
Judiciário estadual, por violação ao art. 20 da Constituição do Estado de Roraima. A norma 
impugnada determinou, sem a realização de concurso público, o aproveitamento de ocupantes 
do cargo de Oficial de Justiça (código TJ/NM-1), cujo requisito para investidura era a conclusão 
do ensino médio, ao cargo de Oficial de Justiça (código TJ/NS-1), a exigir formação em curso 
superior. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 697 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. RE 740008/RE, Informativo do 
STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

1.4 Fiscalização e Controle   
 

1.4.1 Análise da gestão fiscal de prefeitura municipal. Não aplicação de multa pelo atraso no 

envio do comprovante de publicação quando já sancionado o atraso na própria 

publicação. Vedação do bis in idem. Precedentes do TCE/RN. Extrapolação do limite 

de despesas com pessoal do Poder Executivo no exercício analisado. Prazo remanescente 

para recondução ao limite. Incidência do artigo 23 C.C. e artigo 66 da LRF. Inexistência 

no exercício analisado do dever de recondução por parte da gestora decorrente de 

excessos ocorridos em exercícios anteriores. Não aplicação de multa quanto a este ponto. 

Irregularidade da matéria. Aplicação de multa à gestora responsável quanto as outras 

irregularidades. A Segunda Câmara apreciou a Responsabilidade pela Gestão Fiscal do ente 

jurisdicionado, quanto ao exercício de 2014, nos termos da Resolução nº 004/2013- TCE, sob a 

responsabilidade da Prefeita Municipal à época. No bojo dos autos, foi verificado o atraso na 

publicação do RREO referente ao 1º e 5º bimestres e o atraso no envio dos comprovantes de 

publicação do RREO relativos ao 1º e 2º bimestres. Constatou-se, ainda, que houve atraso na 

publicação do RGF referente ao 2º semestre. Ademais, restou apurado pela Unidade Instrutiva 

que o montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal, ao final do período 

analisado, ultrapassou o limite máximo legalmente definido para o respectivo poder, tanto no 1º 

quanto no 2º semestre de 2014. Nesse contexto, em face do atraso na publicação do RREO do 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4382032&numeroProcesso=740008&classeProcesso=RE&numeroTema=697
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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1º bimestre de 2014 e na publicação do RREO do 5º bimestre de 2014, entendeu o Relator pela 

aplicação de sanção à gestora responsável, por cada bimestre em que foi perpetrado o atraso, nos 

termos do artigo 107, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 464/2012 c.c o 31, inciso I, 

alínea “b”, da Resolução nº 004/2013- TCE/RN. Deixou, por sua vez, o Relator, de sancionar a 

gestora pelo atraso no envio do comprovante de publicação do RREO do 1º semestre de 2014, 

tendo em vista o entendimento consolidado desta Corte de Contas de que, se ocorrer o atraso 

no envio do comprovante de publicação, já tendo sido imputada penalidade ao gestor pelo atraso 

na própria publicação, ocorrerá a absorção daquela irregularidade por essa, pois a ausência ou 

atraso na publicação, irregularidade mais grave, absorve a falta ou atraso no envio da 

comprovação, irregularidade de menor gravidade, sob pena de se configurar a ocorrência de bis 

in idem. Nessa linha, citou os seguintes processos nºs 5327/2010, 701572/2011, 007051/2010, 

701575/2013, 701632/2013 e 005194/2010. Quanto à extrapolação do limite de despesas com 

pessoal no 1º semestre de 2014, verificou-se que, segundo informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto – 

PIB no 4º trimestre de 2014 – que reflete a taxa acumulada nos quatro trimestres anteriores - foi 

de 0,5%, apresentando, portanto, crescimento real baixo, nos termos do que preceitua o artigo 

66, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, entendeu o Relator que o Poder 

Executivo em testilha passou a ter o prazo duplicado para realizar a recondução das despesas 

com pessoal, de modo que tal análise extrapolou o âmbito de apuração dos autos, vez que, com 

a dobra do prazo, remanesceria ainda prazo à gestora para cumprir sua obrigação de 

reenquadramento. Na situação posta, teria o Poder Executivo jurisdicionado até o 1º 

quadrimestre de 2015 para eliminar, pelo menos, 1/3 (um terço) do percentual excedente, e o 

restante (2/3), até o 3º quadrimestre de 2015, na forma do que preceitua o artigo 23 c.c o artigo 

66 da LRF. Assim, afastou-se, nesse ponto, a aplicação de multa à gestora responsável à época, 

pois não se vislumbrou no exercício analisado o dever de recondução por parte da gestora 

decorrente de excessos ocorridos em exercícios anteriores. Desse modo, o Colegiado da Segunda 

Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela irregularidade da matéria, nos termos do artigo 75, II, 

da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, além da aplicação de multas pelas irregularidades 

detectadas nos autos, registrando, ao final, a não emissão do parecer prévio, nos moldes do artigo 

2º, §2º, I, da Resolução nº 031/2018 – TCE/RN, por se referir a situação dos autos a processo 

que trata da fiscalização e julgamento da gestão fiscal do chefe do Poder Executivo Municipal. 

Processo nº 011985/2014, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: 

Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 

1.4.2 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da ausência 

do termo de cumprimento de objetivos. Recomendação com intuito de adequação de 

procedimentos. Analisando as alegações e documentação apresentada, extrai-se que os 

Interessados esclareceram os questionamentos, ainda que não alcançando o intento de sanar o 

item. Cabe destacar que o Relatório Circunstanciado, além de não ter sido elaborado pelo fiscal 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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de transferência responsável pelo convênio, não substitui a necessidade da emissão do Termo de 

Cumprimento de Objetivos, conforme dispõe a Resolução nº 28/2011. Entretanto, considerando 

a ausência de dano ao erário, há que se relevar a impropriedade de natureza formal, podendo a 

restrição constatada nesse item ser convertida em ressalva, com o afastamento da sanção 

pecuniária. Assim, considerando todo o exposto, acompanhando o posicionamento Ministerial, 

podem as contas serem consideradas regulares com ressalva, com fundamento no art. 16, II, da 

LC nº 113/2005, em razão da ausência do termo de cumprimento de objetivos, destacando que 

não restou demonstrada a existência de lesão ao erário e tampouco o desvio de finalidade do 

gasto executado durante a vigência da parceria, motivo que também enseja o afastamento da 

sanção pecuniária. Processo nº 403537\17 – Acórdão nº 3615/20 – Primeira Câmara -, Boletim 

de Jurisprudência do TCEPR nº 92, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 

/ 2020 - Portal TCE-PR 

 

1.4.3 O reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do artigo 64 da Lei 

Complementar n º 101/00 não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita em 

manutenção e desenvolvimento de ensino.  Em consulta formulada por prefeito municipal, 

por meio da qual indaga se os municípios estão dispensados da aplicação do percentual 

constitucional mínimo em educação, tendo em vista a decretação do estado de calamidade pública 

pelo Estado de Minas Gerais e os impactos causados na execução orçamentária, o Tribunal Pleno 

fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: o reconhecimento de 

estado de calamidade, nos termos do art. 65 da Lei Complementar n. 101/00, não dispensa a 

aplicação do percentual mínimo da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino, fixado 

no art. 212 da Constituição da República. Admitida a consulta, o relator, conselheiro Cláudio 

Terrão, inicialmente ressaltou que, dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição da República, o direito social à educação, ao lado da saúde, recebeu tratamento 

diferenciado do constituinte originário, a fim de que fosse protegido das discricionariedades e 

variações orçamentárias e de governo, e como maneira de garantir serviços dessa natureza a toda 

população, independentemente de questões circunstanciais, a Constituição fixou índices 

mínimos de aplicação na educação no caput do seu art. 212. Passou ao cerne da questão, 

destacando que a Lei Complementar n. 173/20, por ocasião do estabelecimento do Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para o exercício financeiro de 2020, inseriu 

disposições no texto permanente do art. 65 da Lei Complementar n. 101/00, que regulamenta o 

regime fiscal especial a ser observado em situações de calamidade pública. Asseverou que, 

segundo a redação atual, em caso de situação de calamidade reconhecida pelo Poder Legislativo, 

é admitida a mitigação de uma série de obrigações de natureza fiscal, como flexibilização dos 

prazos para recondução dos gastos com pessoal e da dívida consolidada aos limites legais, 

dispensa de restrições à contratação de operações de crédito, à concessão de garantias, à 

antecipação de receitas e à realização de despesas no fim do mandato, sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa. Todavia, ponderou que nenhuma passagem isenta a aplicação de 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353034.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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percentual mínimo da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme exigido 

pelo art. 212 da Constituição da República. Observou que nem o Decreto Legislativo n. 06/20 do 

Congresso Nacional, reconhecendo a ocorrência de estado de calamidade pública, com efeitos 

até 31/12/20, e nem o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações instituído no 

âmbito da União por meio da Emenda Constitucional n. 106/20, fazem qualquer menção à 

dispensa da aplicação dos percentuais constitucionais. Sublinhou, ainda, que a Emenda 

Constitucional n. 108, promulgada em 26/08/20, trouxe inovações no texto constitucional que 

reafirmam o compromisso estatal com a preservação da aplicação do percentual mínimo em 

manutenção e desenvolvimento do ensino, mesmo tendo sido debatida e aprovada durante a 

situação de calamidade atualmente vivenciada. Com efeito, não vislumbrou no arcabouço jurídico 

vigente qualquer escusa que justificasse a relativização da obrigatoriedade de cumprimento do 

mínimo constitucional fundada apenas na vigência de estado de calamidade, entendimento 

compartilhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), Consulta 

n. 07582e20, Parecer n. 805-20 e pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-

PE), Consulta n. 20100086-6. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta 

n. 1092562, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.4 Os recursos provenientes do incentivo para as Ações Estratégicas não podem ser gastos 

como obras novas e ampliação de imóveis existentes, ainda que utilizados para as ações 

e serviços de saúde pública. Cuidam os autos de consulta formulada por prefeita municipal, 

por meio da qual indaga: “O PAB variável pode ser aplicado em construção ou ampliação de 

UBS e posto de apoio às equipes rural (sic)?” Admitida a consulta, o relator, conselheiro 

Wanderley Ávila, inicialmente informou que a unidade técnica baseou suas conclusões na Portaria 

de Consolidação n. 6/2017 do Ministério de Saúde, uma vez que, por força do disposto no art. 

5º, V, do referido normativo, os recursos provenientes do Piso de Atenção Básica – PAB Variável 

não poderiam ser aplicados em obras, ainda que relacionadas a serviços de saúde. Todavia, 

constatou que a portaria foi alterada pelas Portarias n. 2.979/2019 e n. 828/2020, modificando 

os contornos da resposta a ser prolatada por este Tribunal. O art. 3º dispõe que os recursos do 

Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem 

repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão 

organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Chamou atenção para a 

alteração da nomenclatura desses blocos, e também para o art. 9º, que outrora previa o 

financiamento dos serviços públicos de saúde por meio dos PAB’s, e passou a ser feito por meio 

das 3 (três) rubricas supratranscritas: Capitação Ponderada; Pagamento por Desempenho; e 

Incentivo para Ações Estratégicas. Para a relatoria, diante das modificações realizadas, os 

Incentivos para Ações Estratégicas passaram a fazer as vezes do PAB Variável, cabendo ao gestor 

conferir-lhes o mesmo tratamento das normas anteriores. Ressaltou que parágrafo único do art. 

5º prevê, em seu inciso V, expressa vedação à utilização dos recursos derivados do Bloco de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.htm
https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/07582e20.odt.pdf
https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/07582e20.odt.pdf
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/ConsultaExternaTCE/listView.seam?cprc=20100086&digito=6
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092562
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-de-2020-253755257
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Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde em obras de construções novas, bem como 

ampliações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços 

de saúde. Dessa maneira, concluiu que, se antes seria negativa a resposta ao consulente no sentido 

de que os recursos do PAB Variável não poderiam ser aplicados em tais finalidades, agora é 

negativa a resposta no sentido de que os valores do Incentivo para Ações Estratégicas não podem 

ser utilizados para as obras mencionadas pela consulta. No entanto, ressalvou que o mesmo art. 

5º, I, prevê a possibilidade de promover reparos e manutenções em imóveis utilizados para ações 

e serviços de saúde, nos termos da definição de serviços de terceiros do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP), que por sua vez, em seu item 4.6.1.3, define esses serviços 

como sendo as despesas com: a. Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de 

bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; b. Reparos em instalações elétricas e 

hidráulicas; c. Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris; e 

d. Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins. Portanto, arrematou que referidos reparos 

são possíveis em imóveis que sirvam a ações e serviços de saúde pública com os recursos do 

Incentivo para Ações Estratégicas. Feitas essas considerações, respondeu à consulta da seguinte 

maneira: a) os recursos provenientes do Incentivo para Ações Estratégicas não podem ser gastos 

com obras novas e ampliação de imóveis já existentes, ainda que utilizados para ações e serviços 

de saúde pública, nos termos do art. 3º, I, art. 5º, parágrafo único, V, art. 9º, III, e art. 12-H 

da Portaria de Consolidação n. 6/2017 do Ministério de Saúde, alterada pelas Portarias n. 

2.979/2019 e n. 828/2020; b) ressalva-se, contudo, a possibilidade de promover reformas e 

reparos previstos no item 4.6.1.3 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP) em imóveis utilizados para ações e serviços de saúde pública com os recursos do 

Incentivo para Ações Estratégicas, de acordo com a previsão do art. 3º, I, da Portaria de 

Consolidação n. 6/2017 do Ministério da Saúde, alterada pelos mesmos diplomas. O voto do 

relator foi aprovado por unanimidade por seus pares. Consulta n. 1058624, Informativo de 

Jurisprudência do TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.5 Os municípios, quando titulares dos serviços e em conjunto com a entidade reguladora, 

podem estabelecer, no contexto de sua política de saneamento básico, uma política de 

subsídio destinada ao atendimento de usuário de baixa renda.  Versam os autos sobre 

consulta encaminhada por prefeita municipal, nos seguintes termos: “O Município pode efetuar 

pagamento de taxa de esgoto para os usuários? Se sim, esses recursos podem sair do recurso 

próprio de ficha ligado a saúde?” O relator, conselheiro Cláudio Terrão, esclareceu que em tema 

de saneamento básico, a Constituição da República atribui à União a competência para instituir 

as diretrizes gerais (art. 21, XX), além de estabelecer a competência comum de todas as esferas 

federativas para a promoção de programas de saneamento básico (art. 23, IX). Afirmou que a 

interpretação do questionamento da consulente deveria ser feita sob a ótica da Lei n. 11.445/07, 

que fixou as diretrizes nacionais, e recentemente foi modificada pela Lei n. 14.026/20. No tocante 

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-de-2020-253755257
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058624
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/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm
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à titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, atentou que o art. 8º dispõe que haverá 

variação, conforme se trate de interesse local, quando as infraestruturas e instalações operacionais 

atendam a um único município, ou de interesse comum, caso haja compartilhamento da estrutura 

por dois ou mais municípios, ou, ainda, a gestão associada, sendo que nos termos do § 5º do 

mesmo artigo, os titulares dos serviços de saneamento devem definir a entidade de natureza 

autárquica responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, dotada de independência 

decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira (art. 21). Observou, ainda, que 

compete também aos titulares dos serviços – municípios, Distrito Federal ou o Estado, em 

conjunto com os municípios que compartilham instalações – formular a respectiva política 

pública de saneamento básico (art. 9º), e por força do art. 11, são condições de validade dos 

contratos que tenham por objeto a prestação dos serviços de saneamento básico, entre outras, a 

existência de plano de saneamento básico e de normas de regulação, sendo que, nos casos em 

que as atividades sejam prestadas mediante contrato de concessão, as normas de regulação devem 

prever as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro que contemplem o 

sistema de cobrança, composição e revisão das taxas ou tarifas, além da política de subsídios, 

definidos no inciso VII do art. 3º como instrumentos econômicos de política social que 

contribuem para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico por parte da 

população de baixa renda. Assim, concluiu a relatoria que a taxa ou tarifa derivada da utilização 

dos serviços de esgotamento sanitário pode ser assumida pelo seu titular, caso, no contexto da 

política de saneamento básico, tenham sido estabelecidos subsídios fiscais destinados a usuários 

de baixa renda, por meio da alocação de recursos orçamentários. Nesse sentido, referenciou o 

parecer emitido na Consulta n. 727090, que mesmo em contexto legal anterior às alterações do 

marco regulatório, possui premissas que permanecem válidas em face do atual ordenamento. A 

respeito do segundo questionamento, explicou que a Lei Complementar n. 141/12 considera 

como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, que atendam simultaneamente às diretrizes da universalidade, 

igualdade e gratuidade do acesso. Para aferição da aplicação do percentual mínimo constitucional 

em ações e serviços públicos de saúde, a partir do regramento legal e normativo, observou que o 

art. 3º da referida lei complementar elenca as despesas voltadas ao saneamento básico; o inciso 

V do art. 4º do mesmo diploma exclui da apuração dos índices constitucionais as despesas com 

“saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes 

de taxas, tarifas ou preços públicos”; e a Instrução Normativa n. 19/08 desta Corte, com a 

redação dada pela Instrução Normativa n. 08/11, que esclarece o que deve ser considerado como 

despesas com ações e serviços públicos de saúde financiados pelo Estado de Minas Gerais e por 

seus municípios. A partir daí extraiu que os recursos aplicados em saneamento básico, inclusive 

voltados ao suporte de subsídios fiscais, não constituem a priori despesas com ações e serviços 

públicos de saúde para efeito de cumprimento do mínimo constitucional. Em face do exposto, 

respondeu aos questionamentos formulados pela consulente, nos seguintes termos: a) os 

municípios, quando titulares dos serviços e em conjunto com a entidade reguladora, podem 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/727090
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978209
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978408
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estabelecer, no contexto de sua política pública de saneamento básico, uma política de subsídios 

destinada ao atendimento de usuários de baixa renda, que consistirão em subsídios fiscais, caso 

decorram da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenção, mantida a 

sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, nos termos dos 

arts. 9º e 31 da Lei n. 11.445/07; b) os recursos aplicados em saneamento básico, inclusive 

voltados ao suporte de subsídios fiscais, não constituem a priori despesas com ações e serviços 

públicos de saúde para efeito de cumprimento do mínimo constitucional, salvo se destinados a 

domicílios ou pequenas comunidades, desde que aprovado pelo Conselho de Saúde do ente 

financiador e esteja de acordo com as diretrizes da Lei Complementar n. 141/12, bem como a 

distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos. O voto 

do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1084496, Informativo de Jurisprudência 

do TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.6 Os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender 

ao objeto de sua vinculação, mas poderão, excepcionalmente, ter sua destinação alterada 

para combate à calamidade pública ou, então, ser parcialmente desvinculados, até o 

limite de 30% das receitas, até 31.12.2023, atendidas as condições do art. 76-B do ADCT. 

Tratam os autos de consulta encaminhada por prefeito municipal, vazada nos seguintes termos: 

“Se é possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira recursos de 

outras áreas tais como da CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA – COSIP E / OU CIP sem autorização legislativa”. Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, o relator, conselheiro Cláudio Terrão, elucidou que o consulente busca saber se 

é possível a aplicação dos recursos vinculados, tais como aqueles provenientes da COSIP, em 

outras finalidades. Lembrou que ao contrário dos impostos – que, como regra, não podem ser 

vinculados a órgão, fundo ou despesa – as contribuições, de modo geral, são tributos que 

possuem destinação vinculada, sendo que, no caso da COSIP, existe expressa previsão 

constitucional de destinação para o custeio do serviço de iluminação pública. Realçou que o STF, 

julgando a tese de repercussão geral n. 696 (RE n. 666.404), definiu que “é constitucional a 

aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública 

na expansão e aprimoramento da rede”, tese também referendada na Consulta n. 1077225 deste 

Tribunal de Contas. Pontuou que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos 

vinculados devem, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação, com identificação e escrituração individualizadas. Ponderou, no entanto, que existem 

duas exceções, a primeira contida na própria LRF, em seu art. 65, § 1º, II, recentemente incluído 

pela Lei Complementar n. 173/20, dispensando o cumprimento da obrigação contida no citado 

art. 8º, parágrafo único, nos casos de ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 

Congresso Nacional. A segunda exceção está contida no art. 76-B do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, incluída pela Emenda Constitucional n. 93/16, cuja produção de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084496
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4179476&numeroProcesso=666404&classeProcesso=RE&numeroTema=696
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4179476
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077225
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
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
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efeitos se deu a partir de 1º/1/16, desvinculando de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro 

de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativos a determinados tributos e a 

“outras receitas correntes”, sendo que, para o relator, apesar de não estar expressamente 

mencionada nesse dispositivo, a COSIP se enquadra na definição de outras receitas correntes, 

conforme definição dada pelo art. 11 da Lei n. 4.320/1964. No que toca à formalização da 

desvinculação das receitas provenientes da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, frisou 

que predomina o entendimento de que tal opção deve constar de decreto do chefe do Executivo, 

mas na conjetura da alteração da destinação dos recursos por força do art. 65, § 1º, II, da Lei 

Complementar n. 101/00, com a redação dada pela Lei Complementar n. 173/20, considerou 

que a autorização para fazê-lo já consta desse dispositivo, prescindindo de ato de formalização 

específico. No plano da execução do orçamento, todavia, consignou que necessitam de prévia 

autorização legislativa a abertura de crédito suplementar ou especial, bem como a transposição, 

o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, sendo que apenas os créditos extraordinários prescindem de tal 

exigência, podendo ser abertos por decreto do Poder Executivo. Mencionou que no caso da 

COSIP, existe expressa previsão constitucional de destinação para o “custeio do serviço de 

iluminação pública”, e assim, mesmo o município possuindo a faculdade de desvincular os 

recursos da COSIP, não poderá se furtar da obrigação de manter adequado funcionamento do 

serviço de iluminação pública. Nesse sentido, citou trecho de consulta respondida pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, Processo n. 16315/2019-4, e também a recomendação 

feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul para o município se abster de desvincular 

receita da COSIP enquanto houver situação de precariedade na iluminação pública. Em face do 

exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente, nos seguintes termos: 1) 

os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto 

de sua vinculação (art. 8º, parágrafo único, LRF), mas poderão, excepcionalmente, ter sua 

destinação alterada para combate à calamidade pública (art. 65, § 1º, II, LRF) ou, então, ser 

parcialmente desvinculados, até o limite de 30% das receitas, até 31/12/23, atendidas as 

condições do art. 76-B do ADCT; 2) a formalização da desvinculação das receitas provenientes 

da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, deve ser realizada por meio de decreto do chefe 

do Poder Executivo; 3) necessitam de prévia autorização legislativa a abertura de crédito 

suplementar ou especial, bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Os créditos 

extraordinários podem ser abertos por decreto do Poder Executivo Municipal, com imediata 

comunicação ao Poder Legislativo; 4) é recomendável que a desvinculação dos recursos oriundos 

da arrecadação de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP não atinja a 

receita necessária para o adequado cumprimento das obrigações ligadas à prestação, com 

qualidade e eficiência, dos serviços de iluminação pública. Em seguida, o conselheiro Gilberto 

Diniz pediu vista dos autos. Conforme observado pelo conselheiro vistor, constou na 

fundamentação do voto que, “mesmo o Município possuindo a faculdade de desvincular os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html
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
https://servicos.tcees.tc.br/DocumentoDisponibilizado/BaixarDocumentoDisponibilizado?idDocumento=2716435&key=3ca1c32543feb94de7956153868193b0c08b6b981a7be7dc73dee20b3ff12ec4960e0d593dee585be353605eca460c1a25d1580ba335bde6ddec65720c70f308


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 48 de 87 

 

recursos da COSIP, não poderá se furtar da obrigação de manter adequado funcionamento do 

serviço de iluminação pública”, contudo, acabou por ser consignado, no item conclusivo n. 4, 

que “é recomendável que a desvinculação dos recursos oriundos da arrecadação de Contribuição 

para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP não atinja a receita necessária para o adequado 

cumprimento das obrigações ligadas à prestação, com qualidade e eficiência, dos serviços de 

iluminação pública”. Para enfatizar o entendimento que constou na fundamentação do relator do 

qual também compartilha, propôs dar ao item 4 a seguinte redação: “A desvinculação dos 

recursos oriundos da arrecadação da COSIP não pode comprometer a receita necessária para 

prestação, com qualidade e eficiência, do serviço de iluminação pública”. Apresentou em seguida 

sua divergência quanto aos demais itens, e a relatoria acolheu a redação proposta quanto ao item 

4, mantendo seu posicionamento quanto aos demais itens. Os demais conselheiros 

acompanharam o voto do relator, restando vencido, em parte, o conselheiro Gilberto Diniz, e o 

Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, por maioria, nos seguintes 

termos: a) os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender 

ao objeto de sua vinculação (art. 8º, parágrafo único, LRF), mas poderão, excepcionalmente, ter 

sua destinação alterada para combate a calamidade pública (art. 65, § 1º, II, LRF) ou, então, ser 

parcialmente desvinculados, até o limite de 30% das receitas, até 31/12/23, atendidas as 

condições do art. 76-B do ADCT; b) a formalização da desvinculação das receitas provenientes 

da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, deve ser realizada por meio de decreto do chefe 

do Poder Executivo; c) necessitam de prévia autorização legislativa a abertura de crédito 

suplementar ou especial, bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Os créditos 

extraordinários podem ser abertos por decreto do Poder Executivo Municipal, com imediata 

comunicação ao Poder Legislativo; d) a desvinculação dos recursos oriundos da arrecadação da 

COSIP não pode comprometer a receita necessária para prestação, com qualidade e eficiência, 

do serviço de iluminação pública. (Consulta n. 1088818, Informativo de Jurisprudência do 

TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.7 Os créditos da Fazenda Pública não adimplidos têm de ser inscritos como dívida ativa, 

na forma da legislação, em registro apropriado, que pode ser eletrônico, com ou sem 

assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da informação.  

Versam os autos sobre consulta encaminhada por prefeito municipal, nestes termos: “Com base 

no princípio da economicidade e a eficiência da adm. pública por gentileza esclarecer: É permitido 

o arquivamento digital com assinatura digital, do livro da Dívida Ativa do município, em 

substituição aos livros impressos?”. O relator, conselheiro José Alves Viana, explicou que embora 

não aborde a documentação ora questionada, qual seja, o livro da Dívida Ativa do Município, 

esta Corte de Contas já se manifestou, nos autos da Consulta n. 987400, sobre a possibilidade de 

arquivamento digital de livros razão, diário e auxiliares, devendo, portanto, ser aplicado o mesmo 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1088818
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/987400
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entendimento quanto ao questionamento em análise. Dessa maneira, chegou à seguinte 

conclusão: a) é permitido o arquivamento digital com assinatura digital do livro da Dívida Ativa 

do município, desde que sejam satisfeitos os requisitos previstos no item 28 da ITG 2000 (R1), 

quais sejam, assinatura pelo responsável da entidade e pelo profissional de contabilidade e 

submissão ao registro público; b) deve o município manter o livro impresso pelo período 

estabelecido nas tabelas de temporalidade e destinação de documentos aprovadas pelas 

instituições arquivísticas públicas, no âmbito de suas competências. Em seguida, o conselheiro 

Gilberto Diniz pediu vista dos autos. O conselheiro vistor esclareceu que as normas pertinentes 

à matéria contemplam comandos para que a dívida ativa seja inscrita ou em “livro próprio” ou 

em “registro próprio”, e que, ao longo dos anos, todos os registros da Administração Pública têm 

se beneficiado do desenvolvimento tecnológico. Acrescentou que a situação atual – na União, 

em todos os Estados e em muitos Municípios brasileiros – é a descrita na lição de Eduardo 

Sabbag (Manual de direito tributário, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 1039): Frise-se que, 

hodiernamente, os cadastros da dívida ativa não mais se corporificam em “livros”, com cadastramento manual 

(manuscrito em livros, fichas ou outros elementos assemelhados) ou mecânico (registro por “máquinas de escrever”), 

mas são armazenados em sistemas eletrônicos de dados. Atualmente, a modernidade tem reservado à prática a 

inscrição eletrônica, restando às demais apenas o campo teórico. De qualquer sorte, substancialmente, nada muda. 

Por conseguinte, afirmou que os créditos da Fazenda Pública não adimplidos têm de ser inscritos 

como dívida ativa, na forma da legislação, em registro apropriado, que pode ser eletrônico, com 

ou sem assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da informação, e 

observados todos os princípios e regras aplicáveis à contabilidade pública. Propôs, então, que a 

consulta fosse respondida da seguinte forma: 1) Os créditos da Fazenda Pública não adimplidos 

têm de ser inscritos como dívida ativa, na forma da legislação, em registro apropriado, que pode 

ser eletrônico, com ou sem assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da 

informação. 2) A escrituração contábil dos créditos municipais – incluídos os inscritos como 

dívida ativa – deve observar todos os princípios e todas as regras aplicáveis à contabilidade 

pública. O conselheiro Cláudio Terrão, baseando-se na da Lei n. 12.682/12, que dispõe sobre a 

elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos, e no Decreto n. 

10.278/20, que estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos 

ou privados, a fim de que produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais, 

acompanhou o voto vista do conselheiro Gilberto Diniz, e propôs que fosse acrescentado um 3º 

item à resposta: 3) quando se tratar de digitalização de livros da Dívida Ativa originariamente 

impressos, para fins de arquivamento digital, é necessária a assinatura digital com certificação 

digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, com o objetivo de 

garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento, nos termos do caput do art. 3º da 

Lei n. 12.682/12 e do inciso I do art. 5º do Decreto n. 10.278/20. O relator acolheu as 

manifestações trazidas pelos conselheiros Gilberto Diniz e Cláudio Terrão, e o voto foi aprovado 

por unanimidade. Consulta n. 1058799, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 223, 

https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058799
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disponível em: 

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

 

1.4.8 Convênio. Formalização. Requisito. Convenente. Seleção. Saneamento básico. Doença. 

É recomendável, para fins de elegibilidade de beneficiários de repasses na área de saneamento, 

mediante a celebração de convênios ou instrumentos congêneres, a utilização de dados 

epidemiológicos, tais como a incidência e a prevalência de doenças, a fim de possibilitar o 

diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida da população beneficiária. 

Acórdão nº 59/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 

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

 

1.4.9 Ato de gestão ilegal e ilegítimo – Irregularidades na exploração de estacionamento de 

veículos automotores durante a temporada de praia de 2017. Em Denúncia foram noticiadas 

supostas irregularidades, praticadas pelo Prefeito de Aragarças, relativamente à exploração de 

estacionamento de veículos automotores durante a temporada de praia do Rio Araguaia, em 2017, 

por meio de instituição de taxa de permissão para uso de espaço público. O denunciante alegou 

que: (a) não houve abertura de conta específica para recolhimento dos valores arrecadados; (b) 

os referidos valores não foram depositados em contas públicas municipais, e (c) tais valores eram 

entregues ao final de cada expediente a agente público não efetivo, que guardava a renda pública 

em sua residência, realizava pagamentos sem observância da lei e sem controle da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças. A Relatoria entendeu que o prefeito, ao editar o Decreto 

Municipal nº 45/17, possibilitando a arrecadação de valores públicos por terceiros, sem a 

necessária unidade de caixa, passando ao largo da tesouraria municipal e centralizando-se em 

caixa específico e não oficial, gerido livremente pela comissão designada (compostas por agentes 

públicos não efetivos), bem como a realização de gastos (pessoal, material de escritório, 

combustível, alimentos, etc.) sem o adequado processamento da despesa pública (previsão 

orçamentária, licitação, contratação, empenho, liquidação e pagamento), causando 

vulnerabilidades jurídicas na administração pública municipal na exploração outorgada ao 

Município de Aragarças (pela União) – incorreu-se em ilegalidade, nos termos do disposto na Lei 

nº 4.320/64, LC nº 101/00 e Lei nº 8.666/93. A responsabilidade deriva do ato ilícito praticado 

pelo agente público. Constatou-se culpa contra a legalidade, uma vez que o dano resulta da 

violação de obrigação imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro e a infração normativa é fator 

determinante da responsabilidade. Afirmou ter sido executados atos proibidos, não cumprindo 

com o que determina a lei, incorrendo, só por este fato, em culpa, pois é razoável afirmar que era 

possível ao agente, em sua respectiva função, fazer cessar a antijuridicidade, não editando o ato 

ilegal e ilegítimo, por se situar em posição estratégica na Administração Pública Municipal e ao 

longo da cadeia administrativa do processo da receita e despesa pública, bem como da 

contratação e/ou execução contratual. A Relatoria apresentou voto no sentido de julgar a 

Denúncia procedente, aplicar multa e recomendar que o gestor responsável que promova o 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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adequado processo administrativo de contratação, instruído conforme os normativos aplicáveis. 

O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 07592/20, Informativo de Jurisprudência do 

TCMGO nº 29, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 

2 Direito Constitucional  
 
2.1 Vacinação compulsória de crianças e adolescentes e liberdade de consciência e de crença 

do pais. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em 
órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) 
tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, 
Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, 
não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou 
responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. É ilegítima a recusa dos pais à vacinação 
compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. O direito à liberdade de 
consciência e de crença é objeto de especial proteção pelo texto constitucional (CF, art. 5º, VI e 
VIII) (1), que destaca o pluralismo como um dos valores essenciais do Estado brasileiro (CF, art. 
1º, V) (2). Todavia, em certas hipóteses, a liberdade de crença e de convicção filosófica precisa 
ser ponderada com outros direitos, entre os quais a vida e a saúde. A obrigatoriedade de tomar 
vacinas testadas, aprovadas e registradas pelas autoridades competentes é uma dessas situações. 
No caso em que estiverem em jogo direitos fundamentais de terceiros ou de toda a coletividade, 
a decisão do indivíduo de se submeter ou não a uma medida sanitária não produz efeitos apenas 
sobre a sua esfera jurídica, mas também sobre a de outras pessoas, que não necessariamente 
compartilham das mesmas ideias. A obrigatoriedade da vacinação está prevista em alguns 
diplomas legais vigentes de longa data, como a Lei 6.259/1975 (Programa Nacional de 
Imunizações), a Lei 6.437/1977 (relativa às infrações à legislação sanitária federal) e a Lei 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada 
inconstitucional. Mais recentemente, a Lei 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento 
da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha. 
Ademais, diversos fundamentos justificam a legitimidade do caráter compulsório de vacinas 
quando existentes consenso científico e registro nos órgãos de vigilância sanitária, entre os quais: 
a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade 
(dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a 
sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros 
(necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando 
convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (melhor interesse da criança). No 
caso, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações 
qualificadas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções 
filosóficas. Com o entendimento acima exposto, o Plenário, por unanimidade, apreciando 
o Tema 1.103 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. ARE 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5909870&numeroProcesso=1267879&classeProcesso=ARE&numeroTema=1103
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1267879/SP, Informativo do STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.2 Idade Mínima para o ingresso na educação infantil e critério fixado em lei estadual. É 

inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental 
diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação.  
O art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019 (1), do estado do Rio Grande do Sul, ao estabelecer critérios 
para o ingresso de crianças de até 6 anos no ensino fundamental, invadiu a competência privativa 
da União para legislar a respeito de diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do art. 
22, XXIV, Constituição Federal (CF) (2). A definição do momento de ingresso no ensino 
fundamental de crianças com 6 anos de idade deve receber tratamento uniforme em todo o País. 
Admitir que os estados disponham livremente sobre o tema pode colocar em risco a estrutura da 
política nacional de educação definida pelo Ministério da Educação, órgão que possui capacidade 
institucional mais adequada para produzir a melhor decisão a respeito da matéria, bem como 
impactar a Base Nacional Comum Curricular. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019, do Estado do Rio Grande do Sul. 
ADI nº 6312/RS, Informativo do STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.3 Redução obrigatória de mensalidade na rede privada de ensino durante a pandemia da 

COVID-19 e competência legislativa.  É inconstitucional a legislação estadual que estabelece 
a redução obrigatória das mensalidades da rede privada de ensino durante a vigência das medidas 
restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
Coronavírus.  A Lei 14.279/2020 do estado da Bahia (1), ao estabelecer desconto obrigatório nas 
mensalidades da rede particular de ensino em razão da pandemia causada pela Covid-19, tratou 
de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, a competência legislativa atribuída 
à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal (2). Ademais, os efeitos jurídicos da pandemia da 
COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, 
foram tratados pela Lei federal 14.010/2020, que estabeleceu o “Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado” (RJET) no período da pandemia do novo 
Coronavírus, reduzindo o espaço de competência complementar dos estados, visto que na 
referida lei não há previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços 
educacionais. Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade 
da Lei 14.279/2020 do estado da Bahia. ADI 6575/BA,  Informativo do STF nº 1003, disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.4 COVID-19 e Vacinação Compulsória. A vacinação compulsória não significa vacinação 

forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada 
por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de 
certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 9ii) 
venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos 
imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas: (iv) 
atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas 
universal e gratuitamente; e (b) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser 
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas 
as respectivas esferas de competência. A obrigatoriedade da vacinação não contempla a 
imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio de medidas indiretas. A obrigatoriedade 
da vacinação a que se refere à legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer 
medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, 
inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional 
toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação 
sem o expresso consentimento informado das pessoas. Cabe destacar que a compulsoriedade da 
vacinação, cujo marco legal foi institucionalizado pela Lei 6.259/1975, regulamentada pelo 
Decreto 78.231/1976, não contempla a imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio 
de sanções indiretas, consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas 
atividades ou à frequência de certos locais (Portaria 597/2004 do Ministério da Saúde, arts. 4º e 
5º) (1). No caso do enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19, a previsão de vacinação 
obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas 
a que se sujeitam os refratários observem os critérios que constam da própria Lei 13.979/2020 
(art. 3º, § 2º, I, II e III) (2), a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento 
gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais das pessoas”. E, assim como ocorre com os atos administrativos em geral, essas 
medidas indiretas precisam respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 
forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. A vacinação universal e 
gratuita pode ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre 
outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde 
que previstas em lei, ou dela decorrentes. Essas medidas devem (i) ter como base evidências 
científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) vir acompanhadas de ampla informação sobre a 
eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitar a dignidade humana e os 
direitos fundamentais das pessoas; e (iv) atender aos critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. União, estados, Distrito Federal e municípios, observadas as respectivas 
esferas de competência, poderão estabelecer medidas indiretas para implementação da vacinação 
compulsória. A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de 
Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para estabelecer medidas profiláticas e 
terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito 
regional ou local, no típico exercício da competência comum para “cuidar da saúde e assistência 
pública” (CF, art. 23, II) (3). A defesa da saúde compete a qualquer das unidades federadas, seja 
por meio da edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, sem 
que, como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, 
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cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de preservar. O 
federalismo cooperativo, longe de ser mera peça retórica, exige que os entes federativos se apoiem 
mutuamente, deixando de lado eventuais divergências ideológicas ou partidárias dos respectivos 
governantes, sobretudo diante da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia 
desencadeada pelo novo coronavírus. Bem por isso, os entes regionais e locais não podem ser 
alijados do combate à Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de 
empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do alastramento incontido da doença. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou parcialmente procedentes as ações diretas, para conferir interpretação conforme 
à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020 (4). ADI 6586/DF e ADI 6587/DF, 
Informativo do STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.5 Competência do TCU. Contribuição sindical. Abrangência. Eleição. Sindicato. Dirigente 

Sindical. Não compete ao TCU apreciar supostas irregularidades em procedimento eleitoral de 
entidades sindicais de qualquer natureza, inclusive associações sindicais de grau superior, mesmo 
em caso de eleição de candidato com histórico de gestão irregular de recursos públicos, em 
observância aos arts. 8º, inciso I, 71, caput e incisos, e 114, inciso III, da Constituição Federal, c/c 
o art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 4031/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
2.6 Serviços de Comunicação. Criptografia de ponta a ponta. Quebra de sigilo de dados. 

Descumprimento. Impossibilidade técnica. Astreintes. Ilegalidade. É ilegal a aplicação de 
astreintes, por descumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo de dados, em virtude da 
impossibilidade técnica pelo emprego de criptografia de ponta a ponta. A possibilidade de 
aplicação, em abstrato, da multa cominatória foi reconhecida, por maioria, nesta Terceira Seção 
(REsp 1.568.445/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Ribeiro 
Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). No caso, porém, há de se 
fazer uma distinção ou um distinguishing entre o precedente citado e a situação em análise cuja 
controvérsia é a alegação, pela empresa que descumpriu a ordem judicial, da impossibilidade 
técnica de obedecer à determinação do Juízo, haja vista o emprego da criptografia de ponta a 
ponta. Criptografia de ponta a ponta é a proteção dos dados nas duas extremidades do processo, 
tanto no polo do remetente quanto no outro polo do destinatário. Nela, há "dois tipos de chaves 
são usados para cada ponta da comunicação, uma chave pública e uma chave privada. As chaves 
públicas estão disponíveis para as ambas as partes e para qualquer outra pessoa, na verdade, 
porque todos compartilham suas chaves públicas antes da comunicação. Cada pessoa possui um 
par de chaves, que são complementares. [...] O conteúdo só poderá ser descriptografado usando 
essa chave pública (...) junto à chave privada (...). Essa chave privada é o único elemento que 
torna impossível para qualquer outro agente descriptografar a mensagem, já que ela não precisa 
ser compartilhada". Ao buscar mecanismos de proteção à liberdade de expressão e comunicação 
privada, por meio da criptografia de ponta a ponta, as empresas estão protegendo direito 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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fundamental, reconhecido expressamente na Carta Magna. Convém ressaltar que o Ministro 
Edson Fachin, na ADPF 403, e a Ministra Rosa Weber, na ADI 5527, chegam à mesma 
conclusão: o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em detrimento da proteção gerada 
pela criptografia de ponta a ponta, em benefício da liberdade de expressão e do direito à 
intimidade, sejam os desenvolvedores da tecnologia multados por descumprirem ordem judicial 
incompatível com encriptação. Assim, em ponderação de valores os benefícios advindos da 
criptografia de ponta a ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de se coletar 
os dados das conversas dos usuários da tecnologia. RMS 60.531-RO, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 223, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.7 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1.577/1997. Tema Repetitivo nº 126/STJ. 

Revisão Súmula 408/STJ. Cancelamento. Tese repetitiva revisada: A tese firmada no Tema 
Repetitivo n. 126/STJ passa a ter o seguinte teor: "O índice de juros compensatórios na 
desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à vigência da MP 
1577/97.". Súmula cancelada: A Súmula 408/STJ, com igual redação da tese 126/STJ original, 
resta cancelada. Trata-se de proposta de revisão de tese repetitiva e enunciado de súmula sobre 
juros compensatórios em ações expropriatórias. Verificado o julgamento de mérito pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADI 2332, foi proposta a afetação da matéria, a fim de se evitar contradições 
sistêmicas no ordenamento, que foi acolhida pela Primeira Seção do STJ. A tese firmada 
originalmente no Tema Repetitivo n. 126 e na Súmula 408/STJ tem igual redação: "Nas ações de 
desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 
11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao 
ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal". Aqui, efetivamente, verifica-se 
que a Corte avançou sobre o que não lhe competia na medida em que, sob a compreensão atual 
deste Tribunal, tal feito nem sequer comportaria conhecimento, ante a ausência, nos precedentes 
que lhe deram origem, de indicação do dispositivo de lei federal submetido a interpretação 
divergente entre tribunais. O contexto é revelador das consequências: admitiu-se nesta Corte 
(como era permitido pela jurisprudência à época) recurso que cuidava de matéria efetivamente 
constitucional, porquanto ausente dispositivo infraconstitucional com comando normativo apto 
a sustentar a tese da recorrente. Apenas havia a divergência, plausivelmente decorrente da 
alteração normativa oriunda, primeiro, da MP e,depois, da cautelar deferida na ADI 2332/DF. 
Note-se que, antes da MP, os juros de 12% emergiram de construção jurisprudencial, com 
histórico iniciado em 1963, em alusão às normas do Código Civil de então (Súmula 164/STF); 
em 1984, consolidou-se o dobro do parâmetro, à luz da Lei de Usura e da crise inflacionária da 
época (Súmula 618/STF). Pode o STJ afirmar que os juros incidem aos fatos conforme a norma 
então vigente, embora o Supremo tenha dito que a norma é inconstitucional ab initio? Poderia o 
STJ ter dito o que fosse sobre, a rigor, a modulação de efeitos da cautelar, restringindo-a tão 
somente aos fatos havidos após sua publicação ou, de outro modo, expandindo-a para momento 
anterior? Qual a interpretação adequada do efeito ex nunc da decisão cautelar do Supremo: incidir 
sobre todos os feitos pendentes ou o marco temporal a se adotar seria a imissão de posse? É essa 
interpretação de ordem constitucional ou legal? É desta Corte a competência para definir se o 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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julgado de mérito do STF aplica-se, agora, imediatamente aos casos transitados, mas ainda sem 
expedição de precatório? Entende-se que o art. 11 da Lei da ADI (Lei n. 9.868/1999) apenas 
aduz um efeito da decisão. Entretanto, o referido normativo se dirige à Corte Suprema, 
autorizando-a a exercer tal poder e dispondo sobre suas consequências. Não parece adequado 
que o STJ se imiscua na interpretação do decidido pelo Supremo a ponto de conferir ou afastar, 
indiretamente, efeito modulado às emanações jurisdicionais daquela Corte. Ainda que a pretexto 
de análise da Lei da ADI, cumpre à Corte Suprema dispor sobre seus julgados e às demais 
instâncias observá-los, existindo ampla previsão de medidas para suprimir disparidades: 
reclamação, ação rescisória, embargos à execução, além do próprio extraordinário. Descabe ao 
STJ dispor sobre a matéria com a extensão decidida nos repetitivos em comento, ainda mais de 
forma condicionada à decisão cautelar do Supremo. O problema foi agravado com a redação das 
teses alcançada pela unidade administrativa, como apontado, e pela Súmula 408/STJ. Esta Corte 
quis resolver a lacuna da forma como dispunha, sem se submeter a eventual postergação de sua 
solução pelo Supremo, de modo a não deixar a sociedade insegura e o jurisdicionado sem tutela, 
acumulando recursos especiais inconclusos ou motivados pelo provimento do Tribunal 
Constitucional. Entretanto, a dinâmica que se seguiu denota a frustração ao menos parcial desse 
objetivo, em particular pela somatória do resultado de mérito da ADI com a possibilidade de 
rescisória da coisa julgada inconstitucional com termo inicial no julgamento concentrado (art. 
525, §15, do CPC/2015). Com isso, propõe-se revisar a tese firmada no Tema Repetitivo n. 
126/STJ para passar a ter o seguinte teor: "O índice de juros compensatórios na desapropriação 
direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à vigência da MP 1577/97". No que se refere 
à Súmula 408/STJ, verifica-se que, à época do julgado, buscava esta Corte sistematizar em 
enunciados sumulares a compreensão vinculante extraída de recursos repetitivos. Atualmente, ao 
constar expressamente as teses nos acórdãos, por força legal (CPC/2015, arts. 979, 984, 1.037 e 
1.038) e regimental (RISTJ, art. 104-A), dispensa-se a providência que, de resto, presta-se apenas 
a aumentar a complexidade normativa, sem efeitos práticos ante o caráter vinculante dos próprios 
precedentes qualificados. Os julgados repetitivos, como sabido, visam a simplificar a prestação 
jurisdicional, pretensão normativa prejudicada pela despicienda convivência das teses e súmulas 
sobre uma mesma questão. Assim, o referido enunciado resta cancelado. PET nº 12.334-DF, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.8 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1901-30/1999. Imóveis improdutivos. 

Tema Repetitivo nº 280/STJ. Revisão de tese. Propriedade impassível de qualquer 
espécie de exploração econômica. Tema repetitivo nº 281/STJ. Revisão de tese. Perda da 
renda. Prova pelo expropriado. MP nº 2027/2000. Índice de produtividade zero. Tema 
repetitivo nº 282/STJ. Revisão de tese. Tema repetitivo nº 283/STJ. Cancelamento. I) 
Tese revisada no Tema Repetitivo n. 280/STJ: "Até 26/9/1999, data anterior à edição da MP n. 
1901-30/1999, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos". 
II)Tese revisada no Tema Repetitivo n. 281/STJ: "Mesmo antes da MP n. 1901-30/1999, são 
indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie 
de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas". III) 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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Tese revisada no Tema Repetitivo n. 282/STJ: "i) A partir de 27/9/1999, data de edição da MP 
n. 1901-30/1999, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de 
juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei n. 3365/1941); e ii) Desde 5/5/2000, data 
de edição da MP 2027-38/2000, veda-se a incidência dos juros compensatórios em imóveis com 
índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei n. 3365/1941)". IV) Cancelamento 
do Tema Repetitivo n. 283/STJ. PET nº 12.334-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 
684, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.9 Desapropriação. Juros compensatórios. Percentual. Momento de incidência. Nova tese 

repetitiva afirmada: Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua 
incidência. À luz dos recursos especiais ainda hoje providos no STJ sobre o ponto, resta polêmica 
nos tribunais ordinários quanto ao marco fático a que se refere a tese da regência temporal dos 
juros, se a data de imissão na posse ou o momento de sua incidência. Embora tenha constado no 
repetitivo claramente tratar-se da segunda hipótese, houve certa falta de clareza na redação 
administrativa da tese. A ementa, entretanto, é, como a jurisprudência deste Colegiado, 
inequívoca, de modo que se propõe a edição de nova tese retratando-as adequadamente. Na 
verdade, a rigor, essa é a ratio que subjazia à Tese 283, muito embora a unidade administrativa 
não a tenha captado, preferindo dispor como vinculante as consequências condicionais e 
casuísticas da regra jurídica emanada do acórdão. Assim, evidencia-se a interpretação constante 
dos repetitivos no sentido de que o fato regido pelo tempo da norma não é a imissão de posse, 
mas sim a incidência dos juros. PET nº 12.344-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.10 Desapropriação. ADI nº 2332/DF. Medida cautelar ou julgamento de mérito. Eficácia. 

Revisão em recurso especial. Impossibilidade. Nova tese repetitiva afirmada: As Súmulas n. 
12, 70 e 102 (As Súmulas 12/STJ: "Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e 
moratórios", 70/STJ: "Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se 
desde o trânsito em julgado da sentença" e 102/STJ: "A incidência dos juros moratórios sobre 
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei") somente se 
aplicam às situações ocorridas até 12/01/2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.Trata-se 
de proposta de revisão das teses repetitivas e enunciados de súmula sobre juros compensatórios 
e juros moratórios em ações expropriatórias. Verificado o julgamento de mérito pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADI 2332, foi proposta a afetação da matéria, a fim de se evitar contradições 
sistêmicas no ordenamento, que foi acolhida pela Primeira Seção. É de todos sabido a tendência 
desta Corte de manter inalterados os seus enunciados sumulares, em razão de sua eficácia 
temporal para feitos à época de sua vigência, bem como para se evitar o prejuízo a sua 
referenciação. Porém, é relevante esclarecer a comunidade jurídica também quanto a suas 
limitações temporais, de modo a que não se pretenda, como não raro ocorre, reanimar discussões 
obsoletas, firmadas sobre normas e leis há muito decaídas. No ponto, propõe-se a edição de nova 
tese, mas que a rigor em nada inova. Trata-se quase de providência administrativa. Exsurge o 
problema da época em que as teses relativas aos recursos repetitivos eram elaboradas 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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administrativamente, após o julgamento. Com o julgamento do REsp 1.118.103/SP, a unidade 
administrativa entendeu, por ocasião da sistematização dos repetitivos, resumir os efeitos 
vinculantes às Teses 210/STJ: "O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 
1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito." e 211/STJ: "Os 
juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório 
original (...), não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros 
compensatórios."; as reticências são da redação da tese, embora não se trate de transcrição de 
qualquer elemento do voto ou acórdão. Sugere-se, portanto, que sejam mantidas inalteradas as 
súmulas, porquanto referencial válido da jurisprudência à época aplicável, mas que se edite nova 
tese fundada no julgamento do REsp 1.118.103/SP, já realizado em regime repetitivo, para 
afirmar que as Súmulas n. 12, 70 e 102 (As Súmulas 12/STJ: "Em desapropriação, são cumuláveis 
juros compensatórios e moratórios", 70/STJ: "Os juros moratórios, na desapropriação direta ou 
indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença" e 102/STJ: "A incidência dos juros 
moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado 
em lei") somente se aplicam às situações ocorridas até 12/01/2000, data anterior à vigência da 
MP 1.997-34. PET nº 12.344-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, disponível em: 
STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.11 Repartição de receitas tributárias e desvinculação de receitas da União. Não se confunde 

nem se equipara a adoção da DRU pelo poder constituinte derivado com a instituição de imposto 
pela União no exercício da competência residual. Ao contrário do que exige o art. 154, I, da CF 
(3), para caracterização da espécie tributária em questão, a DRU não foi instituída pelo legislador 
complementar, e sim pelo Poder Constituinte derivado, que não está adstrito aos mesmos limites 
normativos e semânticos que devem ser observados pela legislação infraconstitucional. “O 
acionamento da DRU produz consequências pontuais sobre a os recursos em poder do Estado, 
possibilitando a sua livre utilização. Todavia, não altera o título sob o qual os recursos foram 
arrecadados, isto é, não transfigura a essência da espécie tributária que deu origem às rendas 
tributárias. Assim, o fato de parte do estoque de recursos arrecadados mediante contribuições 
sociais poder ser direcionado para outras finalidades não atrai o regime impositivo dos impostos 
para essa parcela, nem determina que deva ser ela repartida segundo as normas dos arts. 157 a 
159 da CF” (4). Ademais, cabe destacar que, ao decidir acerca da desvinculação ou não de 
determinada receita, o poder constituinte derivado está adstrito ao compromisso pétreo de não 
desfigurar a essência do pacto fundamental, a contemplar, entre suas cláusulas, o federalismo, 
inclusive sob o aspecto fiscal (CF, arts. 1º, caput, e 60, § 4º, I) (5). ADPF 523/DF, Informativo 
do STF nº 1004/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1004.htm 

 
2.12 Plano de desestatização e necessidade de lei específica. É desnecessária, em regra, lei 

específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de 
desestatização. Para a desestatização é suficiente a autorização genérica prevista em lei que veicule 
programa de desestatização. A autorização legislativa genérica não corresponde a delegação 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1004.htm
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discricionária e arbitrária ao Chefe do Poder Executivo. Essa autorização é pautada em objetivos 
e princípios que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de 
desestatização. A atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes 
legais previstos. A retirada do Poder Público do controle acionário de uma empresa estatal, ou a 
extinção dessa empresa pelo fim da sua personalidade jurídica, é consequência de política pública 
autorizada pelo Congresso Nacional, em previsão legal pela qual se cria o Programa de 
Desestatização, objetivando a redução da presença do Estado na economia e fixando-se, 
objetivamente, os parâmetros a serem seguidos para a efetivação de eventual desestatização pelo 
Poder Executivo. No entanto, com relação às empresas estatais cuja lei instituidora tenha 
previsto, expressamente, a necessidade de lei específica para sua extinção ou privatização, é 
necessário que o administrador público observe a norma legal. Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta para declarar a 
constitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 6º, I, § 1º, da Lei 9.491/1997 (1). ADI 6241/DF, 
Informativo do STF nº 1004/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1004.htm 

 
2.13 Direito ao esquecimento. “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao 

esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a 
divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de 
comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da 
liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros 
constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da 
personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 
ídos de interesse público relevante. A previsão ou aplicação de um “direito ao esquecimento” 
afrontaria a liberdade de expressão”. O “direito ao esquecimento” caracteriza restrição excessiva 
e peremptória às liberdades de expressão e de manifestação de pensamento e ao direito que todo 
cidadão tem de se manter informado a respeito de fatos relevantes da história social, bem como 
equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, maior peso aos direitos à imagem e à vida 
privada, em detrimento da liberdade de expressão, compreensão que não se compatibiliza com a 
ideia de unidade da Constituição. O ordenamento jurídico brasileiro está repleto de previsões 
constitucionais e legais voltadas à proteção da personalidade, com repertório jurídico suficiente 
a que esta norma fundamental se efetive em consagração à dignidade humana. Em todas essas 
situações legalmente definidas, é cabível a restrição, em alguma medida, à liberdade de expressão, 
sempre que afetados outros direitos fundamentais, mas não como decorrência de um pretenso e 
prévio direito de ver dissociados fatos ou dados por alegada descontextualização das informações 
em que inseridos, por força da passagem do tempo. A existência de um comando jurídico que 
eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente 
obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisaria estar prevista, de modo 
pontual, em lei. Ademais, a ordem constitucional ampara a honra, a privacidade e os direitos da 
personalidade, bem como, oferece, pela via da responsabilização, proteção contra informações 
inverídicas, ilicitamente obtidas ou decorrentes do abuso no exercício da liberdade de expressão, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1004.htm
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com reflexos no âmbito penal e cível. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar 
o Tema 786 da repercussão geral, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e 
indeferiu o pedido de reparação de danos formulado contra a recorrida. Vencidos, parcialmente, 
os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar Mendes. RE 1010606/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1005, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.14 COVID-19: Republicação de veto e lei já publicada. Não se admite “novo veto” em lei já 

promulgada e publicada. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela 
aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, 
sendo incabível eventual retratação. A Constituição Federal (CF) dedicou razoável atenção ao 
modo pelo qual se desenvolvem as relações entre Poder Legislativo e Poder Executivo quando 
da passagem da etapa da deliberação legislativa para a etapa da deliberação executiva. O art. 66 
da CF (1) enuncia modalidades de sanção e veto, demarca elementos e formalidades essenciais, 
assinala prazos e estatui consequências jurídicas na hipótese de seu descumprimento. Além disso, 
o Presidente da República, ao exercer a prerrogativa do veto parcial, encaminha a parte não vetada 
à promulgação, de modo que o projeto se transforma em lei. Já a parte vetada, por seu turno, 
segue para o Congresso Nacional, que deliberará, em sessão conjunta, pela manutenção ou 
derrubada do veto (CF, art. 57, § 3º, IV) (2). Destaca-se, ainda, que o impasse instalado nas 
presentes arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) se refere ao principal 
diploma com normas gerais para o combate à pandemia da Covid-19, matéria da mais absoluta 
relevância constitucional. Com base nesses fundamentos, o Plenário conheceu parcialmente das 
ações e, na parte conhecida, julgou procedentes os pedidos em relação aos “novos vetos” trazidos 
na “republicação” veiculada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2020, a fim de que seja 
restabelecida a plena vigência normativa do § 5º do art. 3º-B e do art. 3º-F da Lei 13.979/2020, 
na redação conferida pela Lei 14.019/2020. ADPF 714/DF, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 1005, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Receita corrente líquida. 
Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento. Os 
repasses da União aos entes subnacionais a título de auxílio ou apoio financeiro, para os fins 
previstos na MP 938/2020, convertida na Lei 14.041/2020, no art. 5º da LC 173/2020 (repasses 
federais para enfrentamento da pandemia da Covid-19), e em outras hipóteses congêneres, a 
exemplo da Lei 14.017/2020, constituem: a) despesas próprias da União e não repartição 
constitucional ou legal de tributos e outros ingressos que integrem a receita corrente bruta federal, 
devendo o Ministério da Economia, a partir do 2º bimestre de 2020, se abster de considerar tais 
despesas no rol de deduções para fins de cálculo da receita corrente líquida; b) obrigação 
incondicional da União para concretizar os objetivos da EC 106/2020, mantida a natureza federal 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4623869&numeroProcesso=833248&classeProcesso=ARE&numeroTema=786
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14041.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc106.htm
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da transferência obrigatória, que se sujeita à fiscalização e ao controle dos órgãos federais, 
incluindo o TCU, aplicando-se, subsidiariamente, para os repasses vinculados ou destinados a 
ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos de controle presente no art. 
27 da LC 141/2012, consoante a tese constante da decisão do STF no MS 33.079. Acórdão nº 
4047/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 
 

3.2 Finanças Públicas. Receita Pública. Receita Corrente Líquida. Transferências 
constitucionais e legais. Entendimento. Para fins de definição da receita corrente líquida (art. 
2º, inciso IV, alínea a, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal), o teor do item 9.2.1.1 
do Acórdão 476/2003-TCU-Plenário deve se restringir aos valores transferidos ou repassados 
pela União a estados, ao Distrito Federal e a municípios decorrentes da repartição de receita 
corrente originária do produto da efetiva arrecadação de tributos federais ou de outros ingressos 
públicos, repartição essa resultante de determinação constitucional ou legal que estabeleça a 
distribuição de cota ou percentual incidente sobre a respectiva receita corrente. Acórdão nº 
4074/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 
 

3.3 Finanças Públicas. Responsabilidade fiscal. Operação de crédito. Título da dívida 
pública. Emissão. Banco público. É irregular a emissão direta de títulos da dívida pública em 
favor das instituições financeiras federais, ressalvadas as destinadas ao Banco Central do Brasil e 
as demais situações expressamente previstas em lei. Acórdão nº 56/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 341, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

3.4 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Calamidade Pública. Reconhecimento. 
Decreto legislativo municipal. Formalidades. Art. 65, caput, Lei Complementar nº 
101/2000. Lei Complementar nº 173/2020. Decretação. Congresso Nacional. Assembleia 
Legislativa. O TCE/SC respondeu consulta relativa a interpretação do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que dispõe acerca da dispensa do 
cumprimento de determinadas medidas de responsabilidade fiscal diante da ocorrência de 
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 
Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, com a criação do Prejulgado 
2256. Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito do Município de São Bento do Sul, por meio 
da qual formula os seguintes questionamentos: a) O reconhecimento de calamidade pública pela 
ALESC, por meio do Decreto Legislativo nº 18.332/2020, automaticamente valida o Decreto 
Municipal? b) O Poder Executivo do Município de São Bento do Sul deve encaminhar o Decreto 
nº 1.771/2020 para reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de SC ou para a Câmara 
de Vereadores? Inicialmente, o Relator destacou que o Congresso Nacional, mediante o Decreto 
Legislativo n. 6/2020, [...] reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública nos seguintes 
termos: “Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.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/lcp101.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A476%2520ANOACORDAO%253A2003%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2256
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2256
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nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas doatingimento dos resultados fiscais 
previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de 
que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020". 
Também mencionou as recentes alterações promovidas na Lei de Responsabilidade Fiscal pela 
Lei Complementar n. 173/2020, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o “Programa Federativo 
de enfrentamento ao coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e, entre outras medidas, acrescentou 
os §§ 1º a 3º ao art. 65 da LRF. Observou que “a incidência do disposto no art. 65 da LRF 
pressupõe a decretação, pelo Poder Legislativo, do estado de calamidade pública ali previsto. No 
que diz respeito à situação de calamidade pública de amplitude estadual ou municipal, 
reconhecida pelas Assembleias Legislativas, permanece a aplicabilidade do tratamento especial 
previsto no caput e incisos I e II do art. 65. Porém, com as alterações promovidas pela LC n. 
173/2020, o citado dispositivo passou a contemplar hipótese na qual haverá a dispensa da 
observância de um maior número de encargos legais, decorrente da decretação de calamidade 
pública pelo Congresso Nacional, com abrangência sobre uma parte ou a integralidade do 
território nacional, não mais limitada à União, consoante os termos do respectivo decreto". 
Quanto à aplicabilidade do regime previsto nos incisos I e II do art. 65 da LRF, o Relator 
entendeu "que o reconhecimento da ocorrência de calamidade pública pela Assembleia 
Legislativa do Estado, mediante o Decreto Legislativo n. 18.332/2020, possui efeito sobre todo 
território estadual, dispensando a edição de decreto nomesmo sentido pelos municípios 
abrangidos". Nesse aspecto, ressaltou que o teor do caput do art. 65 da LRF remete ao 
reconhecimento da ocorrência de calamidade públicapelas Assembleias Legislativas, na hipótese 
dos Estados e Municípios, atribuindo aos decretos provenientes das casas legislativas estaduais a 
competência para abarcar a todos municípios. Desse modo, o Relator considerou que, devido ao 
decreto legislativo estadual que declarou “estado de calamidade pública em Santa Catarina”, não 
há razão para não reconhecer que os seus efeitos se estendem sobre a totalidade dos municípios 
afetados pela situação calamitosa, de caráter generalizado. Para o Relator, "torna-se desnecessária 
a remessa à Assembleia Legislativa do Estado de eventuais decretos municipais que não 
extrapolem o conteúdo e os limites territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo 
estadual, devendo ser solicitado à ALESC o reconhecimento de calamidade pública nos demais 
casos. E, no tocante à eventual necessidade de envio à Câmara Municipal, deve ser observado o 
que dispõe a Lei Orgânica do município". Ainda observou sobre a proximidade do término da 
validade do Decreto Legislativo estadual, fixada em 31.12.2020: "entre os possíveis cenários 
vislumbrados pelo Parquet de Contas, merece especial atenção a hipótese na qual ocorra o 
simples término da vigência, sem prorrogação do prazo inicialmente estabelecido. Em tal 
situação, o eventual reconhecimento da calamidade pública será relegado ao âmbito municipal, 
com a consequente necessidade de apreciação pela Assembleia Legislativa para os fins do art. 65, 
caput, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal". Por fim, extrai-se da ementa do voto do 
Relator os seguintes entendimentos: "CONSULTA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
RECONHECIMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECRETO LEGISLATIVO 
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MUNICIPAL. FORMALIDADES A SEREM ATENDIDAS PARA EFEITO DO ART. 65, 
CAPUT, INCISOS I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. ALTERAÇÕES 
PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. DECRETAÇÃO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA PELO CONGRESSO NACIONAL E ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO. ABRANGÊNCIA. A Lei de Responsabilidade Fiscal, (LRF) a 
partir de alterações nela introduzidas pela Lei Complementar n. 173/2020, autorizou a 
flexibilização de algumas regras relacionadas ao controle das contas públicas, diante de situações 
excepcionais, sendo a nova disciplina motivada, principalmente, pelo contexto relacionado aos 
efeitos e às medidas para contenção dapandemia ocasionada pelo COVID-19. Na ocorrência de 
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, aplicam-se as normas excepcionais 
previstas no caput e nos parágrafos do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2020 às unidades da 
federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido e enquanto perdurar o 
referido estado de calamidade, observados os termos estabelecidos no respectivo decreto 
legislativo, conforme art. 65, §§ 1º e 2º, I, "a", da Lei de ResponsabilidadeFiscal. Da mesma forma, 
exclusivamente para fins do disposto no caput, incisos I e II, do art. 65 da Lei Complementar n. 
101/2000, o reconhecimento de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, por meio do Decreto Legislativo n. 18.332/2020, abrange todo o território 
estadual e dispensa a edição de decreto no mesmo sentido pelos municípios abrangidos. Para este 
contexto, relacionado à aplicação do citado dispositivo da LRF, é desnecessária a remessa à 
Assembleia Legislativa do Estado – ALESC de eventuais decretos municipais editados e que não 
extrapolem os limites territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo estadual, 
devendo ser solicitado à ALESC o reconhecimento de calamidade pública nos demais casos. 
Quanto à eventual necessidade de envio à Câmara Municipal, deve ser observado o que dispõe a 
Lei Orgânica do município". @CON-20/00500280, Informativo de Jurisprudência de TCESC 
nº 80, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 
 

3.5 Reforma. Reversão ao serviço ativo. Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Análise 
Simplificada. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito.   O Tribunal poderá 
considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de reforma cujos efeitos financeiros 
tiverem se exaurido antes de sua apreciação pelo Tribunal, pelo advento do termo final das 
condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, e determinar a extinção do processo 
sem resolução do mérito, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução n.º 18.990/2018. Acórdão 
nº 60.803/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Preexistência de casamento ou união estável e reconhecimento de novo vínculo. A 
preexistência de casamento ou união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do 
artigo 1.723,§ 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000500280
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e 
da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Em que pese ao fato de o 
art. 226, § 3º, da Constituição Federal (CF) (3) ter afastado o preconceito e a discriminação à 
união estável, que não mais faziam sentido frente à evolução da mentalidade social, constata-se 
que, em determinadas situações, a união não pode ser considerada estável, mas, sim, concubinato, 
quando houver causas impeditivas ao casamento, previstas no art. 1.521 do Código Civil (CC) 
(4). O Direito brasileiro, à semelhança de outros sistemas jurídicos ocidentais, adota o princípio 
da monogamia, segundo o qual uma mesma pessoa não pode contrair e manter simultaneamente 
dois ou mais vínculos matrimoniais, sob pena de se configurar a bigamia, tipificada inclusive 
como crime previsto no art. 235 do Código Penal (CP) (5). Por esse motivo, a existência de uma 
declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma 
outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, 
independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. Com esses 
fundamentos, o Plenário, por maioria, apreciando o Tema 529 da repercussão geral, negou 
provimento ao recurso extraordinário. RE1045273/SE, Informativo do STF nº 1003/2021, 
disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
4.2 Ato de Inativação. Benefício concedido antes do advento do Acórdão nº 3.555/18 – Pleno. 

Efeito Ex-Tunc. Registro. Embora os efeitos das decisões deste Tribunal tenham sido 
suspensos por meio da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, tal fato em nada 
interfere no deslinde da questão discutida nestes autos. Isto porque constitui objeto do mandado 
de segurança justamente impedir que se negue o registro aos atos de aposentadoria embasados 
na lei municipal ou, alternativamente, “a adequação da modulação de efeitos, para que passe a ser 
contado do trânsito em julgado da decisão administrativa do Tribunal de Contas do Paraná, a fim 
de afastar prejuízos aos direitos dos servidores envolvidos”. Verifica-se que o ato de inativação 
aqui discutido foi emitido em 15/07/2015, publicado em 29/07/2015, isto é, antes da data fixada 
pelo Acórdão n° 3267/19 – Pleno como início da modulação dos efeitos da decisão proferida no 
Incidente de Inconstitucionalidade, isto é, 29/11/2018. Desta forma, concedendo-se ou não a 
segurança, a decisão não irá interferir no registro dos atos de inativação anteriores a 29/11/2018, 
como é o caso. Processo nº 706729\15 – Acórdão nº 3612/20 – Primeira Câmara – Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 92, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 
2020 - Portal TCE-PR 

 
4.3 Operações de Crédito Pessoal. Descontos das parcelas em conta corrente na qual 

recebido benefício de prestação continuada de assistência social ao idoso – BPC. Pedido 
de limitação dos descontos. Acolhimento. Verba destinada essencialmente à 
sobrevivência do idoso. Princípio da dignidade da pessoa humana. É possível a limitação 
dos descontos em conta bancária de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, de 
modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício destinado à satisfação do mínimo 
existencial. Discute-se, na espécie, a limitação de descontos de prestações de mútuo em conta 
bancária na qual é depositado, em favor do recorrido, o Benefício de Prestação Continuada de 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=529+++++++&numeroTemaFinal=529+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352960.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
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Assistência Social ao Idoso - BPC. Este benefício, de matriz constitucional, cuida de mecanismo 
de proteção social que visa garantir ao idoso o mínimo indispensável à sua subsistência, não 
provida por sua família, mediante a concessão de uma renda mensal equivalente a 1 (um) salário 
mínimo. No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.742/1993 (Lei da Assistência Social - LOAS), a 
par de corroborar que a assistência social é política estatal que provê os mínimos sociais, 
estabelece que faz jus ao BPC o idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais cuja família tenha 
renda mensal per capita igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Assim, à toda 
evidência, o BPC, longe de constituir "remuneração" ou "verba salarial" - do que tratou o 
precedente firmado no REsp 1.555.722/SP - consiste em renda transferida pelo Estado ao idoso, 
de modo a ofertar-lhe, em um primeiro momento, condições de sobrevivência em enfrentamento 
à miséria, e para além disto, "também propiciar condições mínimas de sobrevivência com 
dignidade". Nesse diapasão, constata-se que, em razão da natureza e finalidade do BPC, a margem 
de disponibilidade, do beneficiário, sobre o valor do benefício é consideravelmente reduzida se 
comparada à liberdade do trabalhador no uso de seu salário, proventos e outras rendas. O valor 
recebido a título de benefício assistencial, deveras, é voltado precipuamente à satisfação de 
necessidades básicas vitais do indivíduo, com vistas à sua sobrevivência. Diferentemente, em se 
tratando de verba de natureza salarial, é possível cogitar de uma maior margem financeira do 
indivíduo para custear suas despesas em geral, como educação, lazer, vestuário, transporte, etc, 
aí incluído o pagamento de credores. Convém ressaltar, sequer há autorização legal para desconto 
de prestações de empréstimos e cartão de crédito diretamente no BPC, concedido pela União 
Federal e pago por meio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pois a Lei n. 
10.820/2003, que regula a consignação em folha de pagamento de parcelas de empréstimos e 
cartão de crédito, ao dispor sobre os descontos nos benefícios pagos pelo INSS, remete, tão 
somente, aos benefícios de aposentadoria e pensão, ou seja, aqueles relacionados à Previdência 
Social, não abrangendo, assim, benefícios assistenciais. Essa limitação dos descontos, na espécie, 
não decorre de analogia com a hipótese de consignação em folha de pagamento, mas com a 
necessária ponderação entre o princípio da autonomia da vontade privada e o princípio da 
dignidade da pessoa humana, de modo a não privar o devedor de grande parcela do benefício 
que, já de início, era integralmente destinado à satisfação do mínimo existencial. Nesse contexto, 
diante desse específico quadro normativo, cabe realizar a distinção (distinguishing) entre o 
entendimento firmado no REsp 1.555.722/SP e a hipótese concreta dos autos, para o fim de 
acolher o pedido de limitação dos descontos ao percentual de 30% do valor recebido a título de 
Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social ao Idoso – BPC. REsp. 1.834.231-MG, 
Informativo do Jurisprudência do STJ nº 684, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
4.4 Verbas remuneratórias. Reconhecimento pela Justiça Trabalhista. Inclusão nos cálculos 

dos proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Ausência de 
prévio custeio. Modulação dos efeitos da decisão. Recálculo do benefício em ações já 
ajuizadas. Possibilidade. Ampliação da tese firmada no Tema Repetitivo 955/STJ. Tema 
1021.  I) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia 
formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade 
fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas 
remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria. II) Os eventuais prejuízos causados ao 
participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato 
ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a 
empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. III) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, 
§ 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento 
do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou 
assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas 
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que 
as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das contribuições a serem 
recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à 
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo 
participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. IV) Nas reclamações 
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e 
sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores 
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de 
reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de 
previdência complementar. REsp nº 1.740.397-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
4.5 Representação. Aposentadoria por Invalidez. Retorno à ativa em cargo público distinto. 

Acumulação indevida de proventos. Não cabimento da decadência. Administração 
Pública pode rever seus atos a qualquer momento quando se tratar de aposentadoria por 
invalidez. Benefícios sob condição. Má-fé da beneficiária não pode ser presumida. 
Necessidade de comprovação. Impossibilidade de devolução de valores recebidos 
indevidamente. Procedência parcial. 1. a aposentadoria por invalidez é um benefício sob 
condição, dado que, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, permite-se a revisão 
e a reversão diante da constatação de insubsistência dos motivos determinantes do afastamento 
definitivo, desde que não tenha sido atingida a idade para fins de aposentadoria compulsória, já 
que essa constitui limite máximo para a permanência no serviço público; 2. mesmo diante da 
ausência de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais expressos acerca da necessidade 
de cancelamento da aposentadoria por invalidez à época, o acúmulo era considerado vedado por 
força do princípio da moralidade e probidade administrativa, os quais embora não expressos no 
texto da Carta Magna anterior, já norteavam a atividade administrativa, revelando-se necessária a 
extinção do benefício; 3. para determinar a devolução dos proventos recebidos, é necessário 
verificar se a interessada agiu deliberadamente para ocultar o exercício de nova atividade laboral, 
com o intuito de impedir o cancelamento do benefício por invalidez, sendo caracterizada a má-
fé ou fraude por parte da beneficiária, pois estas não podem ser meramente presumidas. Acórdão 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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nº 60.656/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.6 Ato sujeito a registro. Pensão. Longo decurso de tramitação dos autos. Diligência 

pretérita. Manutenção da base de cálculo da pensão. Segurança jurídica. Justa 
expectativa. Tema 455 do STF. Recurso Extraordinário nº 636.553. 1. O longo decurso de 
tempo associado à clara sinalização de concordância com as demais parcelas que compunham o 
ato faz predominar, na situação concreta, a prevalência de mandamentos tais como a segurança 
jurídica, a boa-fé e a justa expectativa, sob pena de despir-se o sistema jurídico da estabilidade 
das relações que lhe são inatas. 2. A situação sob análise se amolda a tese firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal - STF nos autos do Recurso Extraordinário n°636.553, de Relatoria do Ministro 
Gilmar Mendes, tema 445, em que a Suprema Corte asseverou o seguinte: "Em atenção aos 
princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao 
prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 3. 
Deferimento do registro. Acórdão nº 60.677/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 
9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.7 Consulta. Convênio de adesão do Estado do Pará com entidade gestora de previdência 

complementar. Entidade aberta de previdência complementar. Hipótese pendente de 
regulamentação. Entidade fechada de previdência complementar. Necessidade de 
processo seletivo. Modalidade aplicável. Chamamento público. Lei nº 13.019/2014. 
Regime jurídico aplicado às parcerias da administração pública com organizações da 
sociedade civil. 1. As emendas à Constituição Federal e à Estadual autorizam a adesão a planos 
de benefícios já existentes com entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, sem 
necessidade de criação de entidade no âmbito da administração indireta. A adesão a planos com 
entidades abertas de previdência complementar, contudo, somente será possível após edição de 
lei complementar que discipline a matéria. 2. A realização de convênios de adesão com entidades 
fechadas de previdência complementar exige prévio processo seletivo, na modalidade 
chamamento público, nos termos da Lei nº 13.019/2014, por meio de convênio de adesão, com 
base na LC nº 109/2001 e LC Estadual nº 129/2020. 3. O edital de chamamento público deverá 
prever critérios técnicos e de preço, para escolha da melhor proposta para gerir a previdência 
complementar do Estado. Resolução nº 19.190/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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4.8 Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria, Reforma ou Pensão. 
Prazo de cinco anos para julgamento da legalidade. Segurança jurídica e confiança 
legítima. Prazo ultrapassado. Exame prejudicado. Registro deferido. 1. O Supremo 
Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário n. 636.553, julgado em 19/02/2020, 
aprovou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 445: “Os Tribunais de Contas estão 
sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, 
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”. 2. Ultrapassado o prazo 
de 5 (cinco) anos, desde a protocolização dos documentos referentes ao ato de reforma no 
Tribunal de Contas, resta prejudicado o exame quanto à legalidade das parcelas que compõem o 
benefício previdenciário, haja vista que as eventuais alterações ou o desfazimento do ato ficaram 
inviabilizados pelo decurso do tempo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal. 3. Registro deferido. Acórdão nº 60.766/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.9 Aposentadoria. Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria, 

Reforma ou Pensão. Prazo de Cinco Anos para Julgamento da Legalidade. Segurança 
jurídica e confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame prejudicado. Registro deferido. 
1. O Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário n. 636.553, julgado em 
19/02/2020, aprovou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 445: “Os Tribunais 
de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à 
respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança 
legítima”. 2. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, desde a protocolização dos documentos 
referentes ao ato de reforma no Tribunal de Contas, resta prejudicado o exame quanto à 
legalidade das parcelas que compõem o benefício previdenciário, haja vista que as eventuais 
alterações ou o desfazimento do ato ficaram inviabilizados pelo decurso do tempo, conforme 
entendimento firmado pelo Supremo. Acórdão nº 60.783/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.10 Ato sujeito a registro. Óbito do beneficiário. Perda do objeto. Extinção do processo sem 

resolução de mérito. Quando o benefício previdenciário tiver seus efeitos financeiros exauridos 
em decorrência do óbito do beneficiário no curso do processo de registro perante o Tribunal de 
Contas, o correspondente feito pode ser extinto sem resolução de mérito, por perda de objeto, 
nos termos do art. 4°, I, da Resolução n. 18.990/2018 c/c o art. 290 do RITCE/PA e art. 485, 
IV, do Código de Processo Civil. Acórdão nº 60.797/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.11 Ato sujeito a registro. Reforma. Retificação. Nova conclusão pela junta médica da 

PM/PA. Interessado julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar não 
podendo prover os meios para sua subsistência. Alteração substancial da Portaria de 
concessão inicial. Novo ato. Conformidade. A conclusão por Junta Médica da Polícia Militar 
do Estado do Pará, que importe na modificação substancial da fundamentação ou da composição 
de proventos de ato de concessão inicial de benefício previdenciário, importa na elaboração de 
novo ato, o qual deverá ser submetido à nova apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Pará. Acórdão nº 60.816/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.12 Pessoal. Militares. Aplicação do entendimento firmado para os processos de pensão 

especial-militar, mediante Acórdão nº 57.374, de 20.03.2018, publicado no DOE 
28.03.2018, para os processos de reforma. Impossibilidade. Natureza jurídica diversa. 
Existência de entendimentos firmados no Acórdão no TCE nº 16.304 de 13.09.1988, ainda 
seguidos necessidade de decisão específica que enfrente este julgado. Advento de 
normas gerais editadas pela União. Princípio de Legalidade. Princípio da Separação de 
Poderes. Não recepção dos entendimentos consignados no Acórdão TCE nº 16.034, de 
13.09.1988, ainda seguidos. Necessidade de decisão específica que enfrente este julgado. 
Advento de normas gerais editadas pela União. Princípio da Legalidade. Princípio da 
Separação de Poderes. Não recepção dos entendimentos consignados no acórdão TCE 
nº 16.034 de 13.09.1988 pela Constituição Federal de 05.10.1988. Superação do Precedente. 
Segurança Jurídica. Modulação de efeitos da decisão. Regime de transição. Observância 

ao Art. 23 do Decreto-Lei nº 4.657, de 04.09.1942 – Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB. Extensão dos efeitos prospectivos do novo 
entendimento para os processos de pensão previdenciárias militar. 
Recomendação de extensão dos efeitos prospectivos do novo entendimento ao 
IGEPREV para os processos de reserva remunerada. Recomendação ao governo 
do Estado para que no prazo concedido proceda a adequação legislativa das 
normas que estruturam a remuneração da carreira militar. Substituição do atual 
regime de pegamento de vencimentos, para o regime de pagamento por subsídio 
fixado em parcela única, conforma determinação contida no Art. 144, §9º, c/c Art. 
39, §4º, ambos, da Constituição Federal. Modelo já utilizado em outras unidades 
da Federação. Deferimento do registro. 1. Este Egrégio Tribunal, a partir de provocação 
da PGE/PA, pacificou em processo de incidente de uniformização de jurisprudência, por meio 
do Acórdão n. 57.374, de 20/03/2018, publicado no DOE em 28/03/2018, o entendimento que 
já vinha sendo seguido por esta Corte de Contas pela impossibilidade de incorporação das 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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parcelas: 1) Representação por Graduação; 2) Indenização de Tropa; 3) Gratificação de 
Localidade Especial; 4) Gratificação de Serviço Ativo; e, 5) Auxílio-Moradia, nas pensões 
especiaismilitares. 2. Inevitavelmente, a ratio decidendi deste julgado sobre as pensões especiais-
militares deveria ser estendida para os processos de reforma, já que se pautam na mesma 
legislação, a qual deixa evidente que as parcelas: 1) Representação por Graduação; 2) Indenização 
de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; 4) Gratificação de Serviço Ativo; e, 5) 
AuxílioMoradia, são vantagens de caráter não permanente, específicas do militar da ativa, 
conforme já consignou este Tribunal. 3. Ocorre que, diferentemente das pensões especiais-
militares, as quais têm natureza jurídica indenizatória, com base em entendimentos firmados no 
Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, ainda vem se permitindo que as referidas parcelas, com 
exceção do auxíliomoradia, continuem a compor a base de cálculo dos proventos em algumas 
hipóteses do benefício previdenciário de reforma, havendo a necessidade de decisão específica, a 
qual enfrente o que ainda se encontra sendo aplicado deste precedente. 4. Esses entendimentos 
firmados no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, podem ser justificados por dois motivos: 
4.1. Considerou-se que o art. 10 da Lei Estadual n. 5.022, de 05/04/1982, ao fazer remissão 
genérica ao art. 3° da Lei n° 4.802, de 01/12/1978, o qual modificou o caput e incluiu três 
parágrafos ao art. 127 da Lei Estadual n. 4.491, de 28/11/1973, tendo sido estes três parágrafos 
revogados pela Lei Estadual n. 5.001, de 10/12/1981, efetuou o fenômeno da repristinação dos 
citados parágrafos ao art. 127 da Lei Estadual n. 4.491, de 28/11/1973; e 4.2. Pelo contexto em 
que fora proferido o precedente, menos de 1 (um) mês antes da promulgação da CF/1988, em 
que preponderava o entendimento segundo o qual a última remuneração servia como parâmetro 
mínimo na composição dos proventos dos agentes públicos, sendo que, em regra, não se 
perquiria sobre a transitoriedade das vantagens ou a base de cálculo de contribuição, 
considerando que a lógica não era contributiva. 5. Todavia os entendimentos citados no Acórdão 
TCE n. 16.034, de 13/09/1988, não podem mais serem considerados como recepcionados pela 
Carta Magna de 1988, tendo em vista o advento de normas gerais editadas pela União, o princípio 
da legalidade e o princípio da separação de Poderes, conforme destrinchado abaixo: 5.1. O art. 
127 da Lei Estadual n. 4.491/1973, seja considerado com a redação dada pela Lei Estadual n. 
5.001, de 10/12/1981 ou com a redação dada pela Lei Estadual n. 4.802, de 01/12/1978, 
conforme consta no referido precedente ao defender uma repristinação feita pelo art. 10 da Lei 
Estadual n. 5.022, de 05/04/1982, encontra-se com a eficácia suspensa, tendo em vista a edição 
de norma geral pela União que tratou integralmente da matéria, conforme art. 22, inciso XXI, da 
CF/88, com a redação dada pela EC n. 109/2019, c/c art. 24-A do Decreto-Lei n. 667, de 2 de 
julho de 1969, com a redação dada pela Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019; 5.2. Ainda 
que seja desconsiderado o novo contexto advindo das alterações constitucionais e legais acima, 
não se mostra possível repristinação defendida no acórdão vergastado, visto que não houve a 
observância dos requisitos dispostos no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942 – 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, o qual exige para a restauração de 
norma jurídica já revogada que isso ocorra expressamente, não sendo suficiente a menção 
genérica a dispositivo legal já excluído do ordenamento jurídico por mera atécnica do legislador 
estadual; 5.3. Os dispositivos ainda vigentes da Lei Estadual n. 4.491, de 28/11/1973, e os 
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decretos que regulamentam as parcelas: 1) Representação por Graduação; 2) Indenização de 
Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; 4) Gratificação de Serviço Ativo, por própria 
delegação da Lei Estadual n. 5.022, de 05/04/1982, deixam evidentes que essas vantagens 
remuneratórias têm caráter não permanentes, não sendo possível a incorporação para fins 
previdenciários; e 5.4. Verifica-se no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, verdadeiro 
confronto com o princípio da separação de Poderes, previsto no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88, 
na medida em que a exegese constante no precedente claramente legislou, usurpando a 
competência dos Poderes Executivo e Legislativo Estaduais para privativamente tratarem da 
matéria. 6. Deste modo, não restam dúvidas quanto a não recepção dos entendimentos firmados 
no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, pela Carta Constitucional de 05/10/1988, devendo 
o precedente ser superado, mas com resguardo da segurança jurídica, nos termos do art. 23 do 
Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – 
LINDB, com a redação dada pela Lei n. 13.655, de 25/04/2018, de modo a evitar o esvaziamento 
remuneratório da classe castrense ao auferir os benefícios previdenciários assegurados em lei, 
conforme abaixo se dispõe: 6.1. Permanência excepcional dos entendimentos fixados no Acórdão 
TCE n. 16.034, de 13/09/1988, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta 
decisão, que não confrontem com as normas gerais previstas no Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho 
de 1969, com a redação dada pela Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e que atualmente 
ainda vêm sendo seguidos pelo IGEPREV e homologados por esta Corte de Contas, em especial 
a permissão de que nos processos de reforma concedidos pela entidade previdenciária neste 
período, nas hipóteses listadas no precedente que admitem a integralidade com o serviço ativo, a 
continuidade de incorporação das seguintes parcelas não permanentes: 1) Indenização de 
Representação; 2) Indenização de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) 
Gratificação de Serviço Ativo; 6.2. Extensão do entendimento que permite a continuidade de 
incorporação das seguintes parcelas não permanentes: 1) Indenização de Representação; 2) 
Indenização de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) Gratificação de Serviço Ativo, 
para os processos de pensão previdenciária militar concedidas pela entidade previdenciária no 
prazo de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta decisão, dado que este benefício tem 
caráter previdenciário e toma como parâmetro geral o benefício de reforma, conforme deixa 
evidente o art. 24-B do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei 
n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019; 6.3. Recomendação ao IGEPREV que mantenha a 
incorporação das parcelas não permanentes: 1) Indenização de Representação; 2) Indenização de 
Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) Gratificação de Serviço Ativo, na base de 
cálculo dos proventos das reservas remuneradas concedidas no prazo de até 2 (dois) anos, a 
contar da publicação desta decisão, tendo em vista que se tratam de benefícios com caráter 
previdenciário e que, como regra geral, antecedem os atos de reforma, tendo a mesma 
composição remuneratória; e 6.4. Recomendação ao Chefe do Poder Executivo Estadual que, no 
prazo de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta decisão, proceda a adequação legislativa 
das normas que estruturam a remuneração dos militares do Estado, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, de modo a fazer a transformação do atual regime de pagamento por vencimentos, 
que compreende o soldo, os adicionais e as gratificações, para o regime de pagamento por 
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subsídio fixado em parcela única, nos termos do que determina o art. 144, §9º, c/c art. 39, §4º, 
ambos, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo já adotado em outras Unidades da 
Federação para a classe militar, tais como: Amapá, Ceará, Espírito-Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. 7. Portanto, adota-se de maneira 
excepcional uma interpretação extensiva da integralidade para os benefícios previdenciários dos 
Militares do Estado, conforme constava no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, para 
abranger os ganhos incorporáveis e as parcelas transitórias: 1) Indenização de Representação; 2) 
Indenização de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) Gratificação de Serviço Ativo, 
no período da modulação de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta decisão, possibilitando 
prazo para a adequação legislativa, brindando-se o princípio da juridicidade, de modo a fortalecer 
o Estado Democrático de Direito. Acórdão nº 60.794/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.13 Pensão previdenciária-militar. Entendimento do STF. Ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. Prazo de cinco anos para julgamento da 
legalidade. Segurança jurídica e confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame 
de prejudicado. Registro deferido. 1. O Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário n. 636.553, julgado em 19/02/2020, aprovou a seguinte tese de repercussão geral 
relativa ao Tema 445: “Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o 
julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a 
contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da 
segurança jurídica e da confiança legítima”. 2. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, desde a 
protocolização dos documentos referentes ao ato de concessão de pensão, resta prejudicado o 
exame quanto à legalidade das parcelas que compõem o benefício previdenciário, haja vista que 
as eventuais alterações ou o desfazimento do ato ficaram inviabilizados pelo decurso do tempo, 
conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Registro deferido. Acórdão 
nº 60.834/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.14 Consulta. Prejulgado nº 21 desta Corte. Adicional por tempo de serviço. Tempo 
de serviço privado. Averbações anteriores e posteriores ao Prejulgado nº 21. 
Servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aplicação do 
entendimento assentado no referido prejulgado. Caráter de recomendação. 
Possibilidade. Relação jurídico-funcional. Averbação de tempo de serviço 
prestado à iniciativa privada. Decurso de mais de 58 (cinco) anos. Desconstituição 
durante a atividade do servidor. Impossibilidade. Art. 46, caput, da Lei nº 
6.969/2007. Princípio da legalidade estrita. Atos de Inativação. Posterior análise 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de legalidade. Averbações indevidas. Possibilidade de desconstituição. Conversão 
em vantagem individual absorvível. Vínculo de atividade. Vínculo de inatividade. 
Posterior controle externo. Sujeição. 1 – O entendimento assentado no Prejulgado n. 21, 
com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão n. 56.306, de 19/1/2017, deste Tribunal, aplica-se, 
em caráter de recomendação, a averbações de tempo de serviço privado para efeitos de adicional 
por tempo de serviço (ATS) deferidas antes do referido prejulgado e realizadas em favor dos 
servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), tendo em vista que o referido 
posicionamento vem sendo estabelecido desde 18/12/2007 (data do julgamento do Acórdão n. 
42.662, desta Corte) e que aquele prejulgado se constituiu a partir de decisões exaradas em sede 
de controle externo de aposentadorias, e não no bojo de processos atinentes ao impacto 
financeiro da relação jurídico-funcional dos servidores públicos estaduais. O entendimento 
assentado no Prejulgado n. 21 também se aplica, em caráter de recomendação, a novos pedidos 
de averbação feitos em favor de servidores ativos do TJ/PA, formulados após o prejulgado. No 
contexto da relação jurídico-funcional estabelecida entre o TJ/PA e seus servidores ativos, o 
entendimento contido no Prejulgado n. 21 não alcança os deferimentos de averbação de tempo 
de serviço prestado exclusivamente à iniciativa privada efetuados há mais de 5 (cinco) anos, por 
força do prazo decadencial do art. 46, caput, da Lei n. 6.969/2007, e do princípio administrativo 
da legalidade estrita. Entretanto, o referido prazo decadencial não se aplica aos processos de 
análise da legalidade de atos de inativação submetidos a esta Corte. 2 - Em relação aos servidores 
do Poder Judiciário cujas averbações de tempo de serviço para efeitos de ATS foram deferidas 
há mais de 5 (cinco) anos, é lícita a conversão em Vantagem Individual Absorvível (VIA), paga 
enquanto o servidor estiver na atividade, de parcela de ATS majorado em virtude do cômputo de 
tempo de serviço prestado exclusivamente à iniciativa privada, com fulcro no parágrafo único do 
art. 46 da Lei n. 6.969/2007. Contudo, a eventual incorporação da referida vantagem aos 
proventos de inatividade se submeterá, posteriormente, ao controle externo efetuado por esta 
Corte de Contas, a qual não está sujeita ao prazo decadencial do referido dispositivo legal. 
Resolução nº 19.291/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.15 Aposentadoria. Concessão inicial. Valor pago a título de adicional por tempo de 
serviço além do devido. Necessidade de retificação de fundamento legal. 
Cumprimento de diligência. Mitigação dos efeitos da tese de repercussão geral do 
STF fixada no tema 445. Deferimento do registro. 1 - Verificada a contagem ficta de 
tempo de efetivo serviço, com repercussão no percentual de adicional de tempo de serviço, sua 
fundamentação legal, compete ao TCE/PA assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 2 - A alteração do entendimento 
jurisprudencial da Corte Suprema, consubstanciada no Tema 445, possui efeitos erga omnes e 
vinculantes. No entanto, na ausência de modulação expressa e em respeito ao Prejulgado nº 22 
deste Tribunal de Contas, deve ter sua aplicação imediata restrita aos processos em tramitação 
neste Tribunal de Contas, excluídos, em decorrência dos efeitos prospectivos da decisão, os 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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processos já julgados e os que, a despeito de se encontrarem em trâmite há mais de cinco anos, 
já tiveram proferidas decisões monocráticas das quais não foram interpostos recursos e cujas 
respectivas diligências já foram atendidas pelos órgãos competentes. 3 - Deferimento do Registro. 
Acórdão nº 61.068/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.16 Inspeção Extraordinária. Indícios de Irregularidades. Dispensa de Licitação. 
Contrato Administrativo. Conversão em Tomada de Contas Especial. Princípio da 
Ampla Defesa e do Contraditório. 1. Inspeção extraordinária tem como fundamento a 

apuração de eventos na administração pública cuja natureza e características possam ensejar à 
materialização de possíveis indícios de irregularidade e/ou ilegalidade praticada no curso da 
gestão pública. 2. Em razão de procedimentos administrativos quanto à dispensa de licitação e 
contratação, acompanhados por membros da Comissão instituída pelo Decreto Estadual nº 
658/2020, ensejaram uma análise mais detalhada dos atos adotados. 3. Conversão da inspeção 
extraordinária em processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 76 e 123 do 
Regimento Interno deste Tribunal. 4. Respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório e dispositivos regimentais vigentes. 5. Citação dos interessados. Acórdão nº 
61.106/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 
 

4.17 Consulta. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. LTCAT. Emissão 
posterior. Exercício das atividades. Aceitabilidade. Similitude. Condições de serviço. O 
TCE/SC respondeu consulta acerca da possibilidade de aproveitamento de Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT para justificar a concessão de aposentadoria 
especial pelo exercício de atividade de risco por servidor público, mesmo emitido em data 
posterior a maior parte da prestação de tal serviço com a criação do Prejulgado 2255. Trata-se 
de consulta formulada pela Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
de Pinheiro Preto, na qual questiona sobre a validade e eficácia de Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho – LTCAT emitido em momento posterior a maior parte do exercício de 
atividade tida como de risco por servidor público, para fins de concessão de aposentadoria 
especial. Inicialmente, o Relator informou que "o servidor ingressou no cargo no qual pleiteia a 
inativação no ano de 1993 e, durante toda sua carreira, a Municipalidade não confeccionou o 
laudo pericial que atestasse a sua atividade como de risco, o que fez somente no ano corrente. 
Assim, surgiu a dúvida se tal laudo incide sobre os períodos pretéritos a sua emissão, de modo a 
se reconhecer todo o período laborado como perigoso". Explicou que "é sabido que a Emenda 
Constitucional nº 103/2019 trouxe profundas alterações na Previdência Social pátria, inclusive 
no tocante à exclusão de menção aos servidores públicos que atuam sob condição de risco, ou 
restringindo a determinadas carreiras ligadas a órgãos de segurança pública em suas atividades 
precípuas. No entanto, a própria EC nº 103/2019 'estabeleceu diversas situações que suas 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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disposições são inaplicáveis aos Entes subnacionais até que sobrevenha a legislação local que lhe 
dê concretude'. Dessa forma, "evidencia-se que até que sejam promovidas as devidas alterações 
legislativas locais, devem ser aplicadas pelos Municípios as normas até então vigentes que regulam 
a matéria". O Relator ainda observou que são precisos os precedentes que atestam a possibilidade 
de aplicação de laudos emitidos posteriormente à execução da atividade, desde que as condições 
de exercício sejam análogas entre o período de emissão do laudo e o período pretérito, conforme 
transcrito pela área técnica em seu parecer: "A extemporaneidade do laudo técnico não lhe retira 
a força probatória, diante da presunção de conservação do estado anterior de coisas, desde que 
não evidenciada a alteração das condições de trabalho (TRF4, AC 5007071-93.2018.4.04.7208, 
TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data 
da Decisão: 11/09/2020); "A jurisprudência posicionou-se no sentido de aceitar a força probante 
de laudo técnico extemporâneo, reputando que, à época em que prestado o serviço, o ambiente 
de trabalho tinha iguais ou piores condições de salubridade "(TRF-4, APELREEX 0013812- 
14.2015.404.9999, Sexta Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 12/02/2016); a Súmula 
n. 68 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a Súmula Vinculante 
33 do STF e o Prejulgado 2075 do TCE/SC. Assim, concluiu que "a Administração Pública deve 
aferir, caso a caso, a exposição do servidor a agentes nocivos ou perigosos, considerando a 
legislação local, não existindo óbice, caso constatado o exercício de tais atividades, de serem 
atestadas a qualquer período por laudo pericial, podendo este retroagir “se as condições laborais 
nele expressadas mantiverem-se iguais ou piores ao longo do período pretérito de exercício da 
atividade pelo servidor”. @CON-20/00534346, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
80, disponível em : 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
4.18 Consulta. Regime Próprios de Previdência Social. Saldo remanescente. Taxa de 

administração. Reserva administrativa. Pagamento dos benefícios. Possibilidade.  O 
TCE/SC respondeu consulta acerca da possibilidade de utilizar os saldos remanescentes da taxa 
de administração que se tornarem reserva administrativa para o pagamento dos benefícios do 
RPPS com a criação do Prejulgado 2254. Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Içara – IÇARAPREV, nos 
seguintes termos: “Todos os Regimes de Previdência dos Servidores Públicos, denominados 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), podem utilizar os saldos remanescentes da Taxa 
de Administração que se tornarem Reserva Administrativa para pagamento dos benefícios do 
RPPS?” Inicialmente, o Relator destacou a Portaria SEPRT/ME nº 19.451, de 18/08/2020, 
editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que recentemente alterou a Portaria 
do Ministério da Economia nº 464/2018, art. 51, § 4º: “A destinação dos saldos remanescentes 
dos recursos destinados à Reserva Administrativa, apurados ao final de cada exercício, deverá 
observar o disposto no art. 15 da Portaria MPS nº 402, de 2008". E da mesma forma alterou o 
art. 15 da Portaria MPS Nº 402 de 2008: "A Taxa de Administração para o custeio das despesas 
correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora 
do RPPS, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o disposto na lei do 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000534346
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ente federativo e os seguintes parâmetros: [...] III - manutenção dos recursos relativos à Taxa de 
Administração, obrigatoriamente, por meio da Reserva Administrativa de que trata o § 3º do art. 
51 da Portaria MF nº 464, de 2018, que: a) deverá ser administrada em contas bancárias e 
contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios; b) será constituída 
pelos recursos de que trata o inciso I do caput, pelas sobras de custeio administrativo apuradas 
ao final de cada exercício e dos rendimentos mensais por eles auferidos; c) poderá ser objeto, na 
totalidade ou em parte, de reversão para pagamento dos benefícios do RPPS, desde que 
autorizada na legislação do RPPS e aprovada pelo conselho deliberativo, vedada a devolução dos 
recursos ao ente federativo". Assim sendo, o Relator concluiu que: "Os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) podem utilizar os saldos remanescentes da taxa de administração que 
se tornarem Reserva Administrativa para o pagamento dos benefícios do RPPS, desde que 
autorizado na legislação do RPPS, mediante prévia aprovação do Conselho Deliberativo. Os 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que contam com segregação da massa de 
segurados também podem utilizar os saldos para o pagamento dos benefícios, desde que haja 
definição expressa na legislação do Ente estabelecendo a forma de custeio e utilização dos 
recursos da Reserva Administrativa dos Fundos segregados, mediante prévia aprovação de seu 
Conselho Deliberativo. Havendo omissão em relação à forma de custeio e utilização dos recursos 
da Reserva Administrativa para administração dos benefícios, caso haja sobra ao final do 
exercício, tais sobras deverão ser igualmente divididas, independentemente do número de filiados 
de cada Fundo". @CON-20/00057238, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 80, 
disponível em : http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 
 

4.19 Consulta. Servidor. Aposentadoria. Desaverbação. Possibilidade. Vedação. Concessão de 
vantagens remuneratórias e funcionais. Edição do ato de aposentadoria. O TCE/SC 
respondeu consulta a respeito da possibilidade de desaverbação de tempo de serviço ou de 
contribuição após a aposentadoria do servidor, com a criação do Prejulgado 2257. Trata-se de 
consulta formulada pela Prefeita Municipal de Salete acerca de servidora aposentada pelo 
Município de Salete nos seguintes termos: "Trata-se de caso em tese de servidor público 
aposentado pelo Município de Salete no ano de 2013, aposentadoria especial (magistério) 25 anos 
de contribuição. O mesmo também é Servidor Público Estadual e no ato de sua aposentadoria 
houve uma averbação de tempo de serviço indevida, sendo esta averbação de 2 (dois) anos 1 
(mês), tempo de serviço prestado ao Estado de Santa Catarina no qual o servidor já recebe 
vantagens (triênios) sobre o mesmo. Ressalta-se que esta averbação não era necessária à época, 
tendo o servidor tempo necessário para a concessão da aposentadoria com tempo de contribuição 
do Município, configurando um erro involuntário do Servidor responsável pelo processo de 
aposentadoria na Prefeitura. O servidor agora pretende se aposentar pelo Estado de Santa 
Catarina e solicitou junto a Prefeitura do Município a desaverbação deste período averbado 
indevidamente. Gostaríamos de esclarecimentos por parte deste Tribunal, de como realizar este 
procedimento, uma vez que o processo de aposentadoria já está consolidado a 7 anos e inclusive 
aprovado por este Tribunal". Inicialmente o Relator observou que se trata de caso concreto, 
embora a Consulente afirme tratar-se de caso em tese. Contudo, em razão da flexibilização trazida 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000057238
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2257
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pela Resolução n. TC-158/2020, o Relator entendeu que os requisitos referenciados possam ser 
relevados, diante da relevância jurídica, econômica, social e da repercussão da matéria no âmbito 
da Administração. Apontou que "a Consulente expõe que servidora já aposentada requer a 
desaverbação de tempo de serviço cujas contribuições foram vertidas ao regime geral de 
previdência social (RGPS), pois prestado ao Estado de Santa Catarina na função de Professora 
admitida em caráter temporário. Alega que a averbação se deu por força de erro administrativo e 
que tal período é utilizado pela servidora para a percepção de adicional de tempo de serviço 
(triênios) junto ao Ente Estadual". Sendo assim, entendeu que "será analisada nestes autos a 
possibilidade de se desaverbar tempo de serviço/contribuição do tempo total de servidor já 
aposentado sob a alegação de qual tal tempo não é necessário à aposentadoria já deferida e é 
fundamento de vantagens funcionais em cargo acumulável em outro ente federativo. Sobre o 
assunto, a DAP informou que a Lei Federal n. 8.213/91, que trata da contagem recíproca de 
tempo de contribuição entre regimes geral e próprios, foi recentemente alterada pela Lei Federal 
n. 13.846, de 18 de junho de 2019: Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata 
esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes 
[...] III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de 
aposentadoria pelo outro;[...] VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de 
previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens 
remuneratórias ao servidor público em atividade". O Relator também citou entendimento do 
STF: "Tema 503, RE 661256 - No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão 
legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 
2º, da Lei nº 8.213/91 (Julgada em 26/10/2016)". Da mesma forma, citou o regulamento da 
Previdência Social, Decreto Federal nº 3.048, de 06 de maio de 1999, regulamentando a Lei 
Federal nº 8.213/1991, que também determina a impossibilidade de desaverbação de tempo de 
contribuição que tenha gerado repercussões funcionais: "Art. 127. O tempo de contribuição de 
que trata este Capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as 
seguintes normas: [...] VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência 
social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao 
servidor público em atividade; e (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)". Assim sendo, 
destacou que a conclusão da Instrução Técnica definiu ser ilegalmente possível "a desaverbação 
de tempo de serviço/contribuição coligido ao tempo total do servidor, mormente quando tenha 
gerado repercussões financeiras ou funcionais ao longo do exercício do cargo público. O ato que 
averba o tempo de serviço/contribuição ao patrimônio jurídico do servidor gera efeitos que vão 
além da mera contagem previdenciária, como por exemplo, a concessão de adicional por tempo 
de serviço, abono de permanência, de disponibilidade, etc". Por fim, citou ainda o entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 381.367, 827.833 e 
661.256, "a jurisprudência desta Corte de Contas se firmou no sentido de que a averbação de 
tempo de serviço em outro órgão do serviço público federal, em decorrência de renúncia à 
aposentadoria era possível, não podendo, entretanto, produzir direitos de caráter personalíssimo, 
remuneratório ou não (como quintos, adicional por tempo de serviço, licença prêmio por 
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assiduidade etc.), fundados em normas já revogadas à época do novo pedido de aposentadoria; 
[...] em face do referido julgamento do STF, em razão de não haver, porora, previsão legal do 
direito à desaposentação para os servidores públicos, não é possível a renúncia à aposentadoria 
vinculada a regime próprio de previdência com objetivo de contagem de tempo de contribuição 
já utilizado, em outro benefício, seja vinculado a regime próprio, seja vinculado ao regime geral. 
[...] esclarecer quanto à possibilidade de ocorrer a renúncia formal à aposentadoria estatutária nos 
casos em que o servidor não tiver recebido proventos com vencimentos, ou seja, quando não 
houver usufruído efetivamente a condição de aposentado, enquanto ocupante do novo cargo 
público (recebimento de proventos sem a contraprestação laboral)". Assim sendo, concluiu que: 
"é vedada a desaverbação de tempo de serviço ou de contribuição em regime próprio de 
previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens 
remuneratórias e funcionais ao servidor público em atividade e/ou após a edição do ato de 
aposentadoria no qual tenha sido inativado o servidor". @CON-20/00585412, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 80, disponível em : 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
4.20 Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria por tempo de contribuição. Segurado 

professor. Cálculo do benefício. Incidência do fator previdenciário. Interpretação dos 
arts. 29 e 56 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.876/1999. Tema 1001. 
Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da 
data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do 
benefício se der após o início de vigência da Lei n. 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. 
À luz do Decreto 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, que regulamentou o artigo 31 da Lei 
n. 3.807/1960, a atividade de professor era considerada penosa, caracterizando a natureza jurídica 
da aposentadoria do professor como aposentadoria especial. Com a promulgação da Emenda 
Constitucional 18/1981, marco temporal de constitucionalização da aposentadoria do professor, 
essa modalidade de aposentadoria ganhou a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de 
contribuição, com redução de tempo. A Constituição de 1988 manteve a natureza jurídica da 
aposentadoria do professor como aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de 
tempo, atribuindo, a partir da Emenda 20/1998, o cálculo dos proventos, ao legislador ordinário. 
A Lei n. 9.876/1999, de 26 de novembro de 1999, concebida para realizar as alterações 
introduzidas pela Emenda 20/1998, introduziu o fator previdenciário, cuja missão constitui a 
manutenção do equilíbrio atuarial do Regime Geral da Previdência Social. O artigo 29 da Lei n. 
8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, combinado com o artigo 56, expressa a 
intenção do legislador em fazer incidir no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por 
tempo de contribuição do professor, o fator previdenciário. O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 1.221.630 RG/SC firmou a seguinte tese de repercussão geral, aplicável ao 
vertente caso: "É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99." RESP nº 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000585412
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
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1.808.156-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 685, disponível em:  
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. 
Conversão. Pensão temporária. Se, após esgotado o prazo para revisão de ofício do ato de 
concessão de pensão temporária, chegar ao conhecimento do TCU a existência de condição 
resolutiva que implique impedimento à continuidade da percepção do benefício, é cabível a 
conversão do processo de concessão em representação, com a finalidade de apurar a 
irregularidade, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Acórdão nº 53/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). 
Manifesta ilegalidade. Falecimento. Pensão.  O falecimento do interessado não leva à perda 
de objeto na apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, devendo 
o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento, a fim de evitar que o vício se estenda 
a eventual benefício de pensão decorrente do ato examinado. Acórdão nº 57/2021, , Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

4.23 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. Revisão de 
ofício. Passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da entrada de ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no TCU, sem sua apreciação, o ato será 
considerado registrado tacitamente, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos termos 
do art. 54 da Lei 9.784/1999 (RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, § 2º, 
do Regimento Interno do TCU.  Acórdão nº 122/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 86, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

  
4.24 Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. Conversão. 

Pensão temporária. Se, após esgotado o prazo para revisão de ofício do ato de concessão de 
pensão temporária, chegar ao conhecimento do TCU a existência de condição resolutiva que 
implique impedimento à continuidade da percepção do benefício, é cabível a conversão do 
processo de concessão em representação, com a finalidade de apurar a irregularidade, observado 
o direito ao contraditório e à ampla defesa. Acórdão nº 57/2021,  Boletim de Pessoal do TCU nº 
86, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 
 

4.25 Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Aposentadoria. Reforma (pessoal). Manifesta 
ilegalidade. Falecimento. Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na 
apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, devendo o TCU 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 80 de 87 

 

deixar desde logo assentado o seu posicionamento, a fim de evitar que o vício se estenda a 
eventual benefício de pensão decorrente do ato examinado. Acórdão nº 57/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 86, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
4.26 Ato sujeito a registro. Princípio da ampla defesa. Obrigatoriedade. Princípio do 

Contraditório. Ressarcimento. Benefício previdenciário. A instauração do contraditório e 
da ampla defesa é indispensável caso a decisão em ato sujeito a registro possa resultar na 
devolução retroativa de valores, porquanto, nesse caso, o TCU firma juízo de valor sobre a 
dimensão subjetiva da conduta da parte, diferentemente da apreciação da legalidade do ato 
concessório de aposentadoria, pensão ou reforma, quando há uma relação jurídico-processual 
exclusiva entre o Tribunal e a Administração Pública. Acórdão nº 13928/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 86, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
4.27 Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem do 

tempo de serviço. O tempo laborado em atividade privada não pode ser computado pelo militar 
para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 
(remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua melhoria), por 
falta de previsão legal. Acórdão nº 13924/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 86, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

5. Direito Processual  
 

5.1 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Marco temporal. Trânsito em julgado. 

Termo inicial. A contagem do prazo de cumprimento das sanções de declaração de inidoneidade 

impostas pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/1992) inicia-se com o trânsito em julgado da decisão do 

Tribunal. Acórdão nº 4047/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: 

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.2 Danos Morais. Pessoa Jurídica de Direito Público. Credibilidade institucional agredida. 

Dano reflexo sobre os demais jurisdicionados. Lesões extrapatrimoniais. Condenação. 

Possibilidade jurídica. Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por danos 

morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for 

fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. 

Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível o INSS, pessoa jurídica de direito público, ser 

vítima de danos morais. Inicialmente, Também não afasta a pretensão reparatória o argumento 

de que as pessoas que integram o Estado não sofrem "descrédito mercadológico". O direito das 

pessoas jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no caso de prejuízos comerciais, 

mas também nas hipóteses, mais abrangentes, de ofensa à honra objetiva. Nesse plano, até 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas. Assim, não se pode afastar a 

possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado contra a 

credibilidade institucional da autarquia, a qual implica em dano reflexo sobre os demais segurados 

da Previdência e os jurisdicionados em geral é evidente, tudo consubstanciado por uma lesão de 

ordem extrapatrimonial. REsp nº 1.722.423-RJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, 

disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.3 Pedido de Rescisão. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Laudo 

conclusivo da SPOF. Suposta falsidade documental. Indícios. Ausência de provas. 

Conexão entre processos. Impossibilidade. Recursos. Princípio da Taxatividade. 

Acórdão que julga pedido de rescisão. Não cabimento de recurso de reconsideração. 

Inexistência no regramento processual. Não provimento. 1. A falsidade de documentos 

deve ser demonstrada por decisão definitiva proferida pelo Juízo Civil ou Criminal, conforme o 

caso, ou deduzida e provada no processo de rescisão, sendo garantido o direito de ampla de 

defesa, por força do que dispõe o (§ 2º do art. 80 da LOTCE/PA c/c § 2º do art. 273 do 

RITCE/PA; 2. A conexão visa evitar duas ou mais decisões conflitantes entre si, sobre uma 

mesma matéria, no entanto, se uma das ações já foi julgada, resta desfigurado o sentido e escopo 

do reconhecimento da conexão, com base na a Súmula 235 do STJ e § 1º do art. 55 do NCPC; 

3. À luz do princípio da taxatividade, que deve orientar o sistema recursal, não é cabível recurso 

de reconsideração contra acórdão que julgou pedido de rescisão, pois ausente a previsão legal a 

amparar o meio de impugnação utilizado. Acórdão nº 60.709/20, Informativo de Jurisprudência 

do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.4 Agravo regimental. Alegação de nulidade de citação. Nova documentação. 

Requerimento de reabertura da instrução processual. Deferido. Medida cautelar liminar. 

Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do recurso. Requisitos legais. Fumus 
boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. Presumido. Deferimento da medida 

cautelar.  1. Nos termos regimentais, quando forem apresentados documentos na fase de 

sustentação oral, poderá ser reaberta a instrução processual; 2. O Tribunal de Contas, no curso 

de qualquer apuração, determinará medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e 

provas suficientes nos casos de receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio, de risco de 

ineficácia da decisão de mérito, ou de inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano; 3. 

Sustação do ato impugnado até que se decida sobre o mérito da questão suscitada. Resolução nº 

19.191/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 
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5.5 Tomada de Contas Especial. Registro no SIAFEM. Medida de Coerção. Medida 

Cautelar. 1. O registro no SIAFEM realizado pelo órgão concedente em decorrência da omissão 

ou falha na prestação de contas de beneficiário de recurso público, é medida administrativa 

coercitiva nos termos do Decreto nº 733, de 13 de maio de 2013. 2. Após o encaminhamento do 

processo de tomada de contas especial a esta Corte de Contas, o registro no SIAFEM deve ser 

mantido enquanto o beneficiário do recurso público não comparecer a este Tribunal com a 

documentação respectiva para dar suporte a análise técnica devida. 3. A apresentação a esta Corte 

de Contas da documentação referente ao convênio que ensejou a instauração da tomada contas 

especiais pelo órgão concedente, susta o registro no SIAFEM. Medida Cautelar concedida. 

Resolução nº 19.201/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.6 Petição Constitucional. Alegação de Nulidade de Citação. Medida cautelar liminar. 

Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do mérito da petição constitucional. 

Requisitos legais.  Fumus boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. Presumido. 

Deferimento da medida cautelar. 1. O Tribunal de Contas, no curso de qualquer apuração, 

determinará medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e provas suficientes nos casos 

de receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio, de risco de ineficácia da decisão de mérito, 

ou de inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano; 2. Sustação do ato impugnado até 

que se decida sobre o mérito da questão suscitada. Resolução nº 19.202/20, Informativo de 

Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.7 Representação. Medida Cautelar. Novos documentos. Indícios de Irregularidades e 

Superfaturamento. Suspensão dos Pagamentos. Medida Alternativa. Garantias Art. 56, § 

1º, Lei nº 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de Contas Especial.  

Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade. 1. Será concedida medida cautelar 

sempre que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, aliados ao receio de grave lesão 

ao erário ou a direito alheio, ao risco de ineficácia da decisão de mérito ou à inviabilização ou 

impossibilidade da reparação do dano. 2. É admitida a substituição da medida cautelar de retenção 

de pagamentos do contrato pela prestação de garantias em uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8.666/1993, desde que observadas as condições para tanto, ou pela retenção de 

valor equivalente ao estimado do superfaturamento. Precedentes do TCU (Acórdão 2460/2016- 

Plenário). 3. É possível, excepcionalmente, quando as circunstâncias do caso concreto se 

mostrarem de acentuada gravidade e houverem indícios o bastante para sustentar pelo menos 

uma das hipóteses de cabimento, que, desde logo, seja convertido o processo em tomada de 

contas especial conduzida diretamente pelo Tribunal de Contas, sem que isso implique supressão 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de responsabilidade da instância primária de controle, com base em aplicação conjunta dos arts. 

153 e 290 do RITCE/PA c/c art. 252 do RITCU. 4. É lícito o compartilhamento de provas 

produzidas no curso de investigação penal com o processo de controle externo, desde que haja 

autorização judicial para esse aproveitamento e que seja observado, também, no processo 

administrativo, o contraditório e a ampla defesa acerca da prova emprestada, com base nos art. 

372 do CPC c/c art. 290 do RITCE/PA; sendo recomendado, por segurança jurídica, que sejam 

compartilhadas provas que tenham relação e possam efetivamente contribuir com a resolução de 

mérito do processo secundário. Resolução nº 19.234/20, Informativo de Jurisprudência do 

TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.8 Pedido de Rescisão. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Admissão. Alegações 

apresentadas pelo Rescindente são capazes de modificar parcialmente a decisão atacada. 

Deferimento parcial. 1. Será concedida medida cautelar sempre que presentes o fumus boni 

juris e o periculum in mora, aliados ao receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ao risco 

de ineficácia da decisão de mérito ou à inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano. 

2. É admitida a substituição da medida cautelar de retenção de pagamentos do contrato pela 

prestação de garantias em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993, 

desde que observadas as condições para tanto, ou pela retenção de valor equivalente ao estimado 

do superfaturamento. Precedentes do TCU (Acórdão 2460/2016- Plenário). 3. É possível, 

excepcionalmente, quando as circunstâncias do caso concreto se mostrarem de acentuada 

gravidade e houverem indícios o bastante para sustentar pelo menos uma das hipóteses de 

cabimento, que, desde logo, seja convertido o processo em tomada de contas especial conduzida 

diretamente pelo Tribunal de Contas, sem que isso implique supressão de responsabilidade da 

instância primária de controle, com base em aplicação conjunta dos arts. 153 e 290 do RITCE/PA 

c/c art. 252 do RITCU. 4. É lícito o compartilhamento de provas produzidas no curso de 

investigação penal com o processo de controle externo, desde que haja autorização judicial para 

esse aproveitamento e que seja observado, também, no processo administrativo, o contraditório 

e a ampla defesa acerca da prova emprestada, com base nos art. 372 do CPC c/c art. 290 do 

RITCE/PA; sendo recomendado, por segurança jurídica, que sejam compartilhadas provas que 

tenham relação e possam efetivamente contribuir com a resolução de mérito do processo 

secundário. Resolução nº 19.234/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível 

em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.9 Agravo regimental. Representação. Pregão. Medida Cautelar. Requisitos. Periculum in 
Mora. Presumido. Deferimento da medida cautelar. Na concessão de provimento cautelar é 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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imprescindível a existência de plausibilidade do direito invocado e a urgência da medida. 

Contudo, o deferimento da providência acautelatória não deve importar em ônus 

desproporcional ao interesse público (periculum in mora reverso). Acórdão nº 60.841/20, 

Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.10 Recurso de Reconsideração. Sessão de julgamento. Não notificado. Cerceamento do 

direito de defesa. Ausência de contraditório. Recurso conhecido e provido. 1. A 

intervenção na esfera jurídica alheia sem possibilitar a manifestação do potencial atingido, é 

medida írrita ao sistema jurídico nacional, constituindo, a atuação do defendente, muito mais do 

que mero ato formal, consubstanciando elemento de extrema relevância para formação do 

convencimento do próprio julgador; 2. Quando se faz o cotejo entre a sanção aplicada no valor 

de R$ 969,27 (novecentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), pela remessa 

intempestiva da prestação de contas, e o natural custo pelo retorno da atividade processual 

decorrente do provimento da manifestação recursal, é necessário notar que o custo oriundo do 

iter procedimental seria demasiadamente elevado quando comparado ao valor da penalidade em 

si, o que, em última ratio, atentaria contra o próprio interesse público; 3. Recurso provido. 

Acórdão nº 60.963/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.11 Recurso de Revisão. Juntada de Documentação. Ausência de justo motivo. Espólio. 

Legitimidade do Inventariante. Condição não comprovada. Primazia da decisão de 

mérito. Ausência de evidente demonstração do nexo causal. Improcedência. 1. A despeito 

da insuficiência documental configurar hipótese de manejo do já inexistente Recurso de Revisão, 

não se deve compreender a dicção legal como uma autorização ampla e irrestrita, permitindo a 

juntada de documentos por qualquer razão dentro do lapso de cinco anos. Tal compreensão teria 

a aptidão para instaurar o caos no âmbito da instrução processual, além de dificultar, pela natural 

passagem do tempo, a possibilidade de aferir a regular aplicação dos recursos repassados, fim 

maior desta Corte de Contas. 2. O ônus de apresentar a documentação original que atesta a 

legitimidade cabe ao recorrente, inclusive, quando necessária a comprovação da condição de 

inventariante, representante legal do espólio. 3. A relação documental que objetiva prestar contas 

deve ligar, indubitavelmente, as despesas supostamente realizadas aos recursos repassados na 

relação de mutualidade, caso contrário seria inviabilizado o controle dos gastos, que deve ter 

como ponto crucial a aferição do nexo causal. Acórdão nº 60.937/20, Informativo de 

Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 
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5.12 Embargos de Declaração. Pedido de Rescisão. Prestação de Contas. Irregularidade. 

Recurso de Fundamentação vinculada. Rediscussão de tese jurídica. Novos documentos. 

Contradição exterior. Dificuldade de acesso à documentos. Perpetuação do processo. 

Princípio da verdade material. Subversão da ordem processual. Inviabilidade. 

Desprovimento. 1 O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, 

devendo sua interposição ser circunscrita aos casos de obscuridade, omissão ou contradição 

constantes da decisão vergastada. Precedente. 2 Resta sumariamente vedada a livre reapreciação 

do mérito da decisão que julgou as contas do embargante, não sendo possível, via de regra, 

rediscutir teses jurídicas ou outros elementos de convicção já definidos anteriormente, tampouco 

apreciar documentos novos em sede de embargos. 3 Deve ser constatada a contradição a partir 

de elementos intrínsecos à própria decisão embargada, ou seja, faz-se mister a comparação de 

dois ou mais fragmentos do inteiro teor, de modo a evidenciar a incoerência interna do decisum, 

não sendo apta à revisão por intermédio dos aclaratórios a contradição com elementos exteriores 

ao acórdão. 4 A dificuldade de acesso aos arquivos da Policia Militar não se constitui um cheque 

em branco, que permita ao ex-gestor apresentar, em qualquer momento, os documentos 

comprobatórios da despesa realizada. Entender o contrário significaria deixar ao bel-prazer do 

gestor a perpetuação do processo em trâmite nesta Corte de Contas, o que violaria os princípios 

da celeridade processual e da eficiência (CRFB/88, art. 37, caput). 5 Tendo sido perfectibilizados 

os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa durante 

todo o iter procedimental do julgamento das contas, como também de seus respectivos recursos, 

não se mostra razoável, sob o pálio do princípio da verdade material, subverter a ordem 

processual instituída pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno, ambos desta Corte de Contas, 

permitindo-se a rediscussão do mérito de contas que foram julgadas em tempo oportuno, e cujo 

mérito foi devidamente aperfeiçoado por ocasião do julgamento do pedido de rescisão. 6 Recurso 

conhecido e desprovido. Acórdão nº 61.129/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, 

disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.13 Representação. Medida Cautelar. Novos Documentos. Indícios de Irregularidades e 

Superfaturamento. Suspensão dos pagamentos. Medida alternativa. Garantias Art. 56, § 

1º, Lei 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de Contas Especial. 

Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade. 1. Será concedida medida cautelar 

sempre que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, aliados ao receio de grave lesão 

ao erário ou a direito alheio, ao risco de ineficácia da decisão de mérito ou à inviabilização ou 

impossibilidade da reparação do dano. 2. É admitida a substituição da medida cautelar de retenção 

de pagamentos do contrato pela prestação de garantias em uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8.666/1993, desde que observadas as condições para tanto, ou pela retenção de 

valor equivalente ao estimado do superfaturamento. Precedentes do TCU (Acórdão 2460/2016- 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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Plenário). 3. É possível, excepcionalmente, quando as circunstâncias do caso concreto se 

mostrarem de acentuada gravidade e houverem indícios o bastante para sustentar pelo menos 

uma das hipóteses de cabimento, que, desde logo, seja convertido o processo em tomada de 

contas especial conduzida diretamente pelo Tribunal de Contas, sem que isso implique supressão 

de responsabilidade da instância primária de controle, com base em aplicação conjunta dos arts. 

153 e 290 do RITCE/PA c/c art. 252 do RITCU. 4. É lícito o compartilhamento de provas 

produzidas no curso de investigação penal com o processo de controle externo, desde que haja 

autorização judicial para esse aproveitamento e que seja observado, também, no processo 

administrativo, o contraditório e a ampla defesa acerca da prova emprestada, com base nos art. 

372 do CPC c/c art. 290 do RITCE/PA; sendo recomendado, por segurança jurídica, que sejam 

compartilhadas provas que tenham relação e possam efetivamente contribuir com a resolução de 

mérito do processo secundário. Resolução nº 19.234/20, Informativo de Jurisprudência do 

TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.14 Direito Processual. Citação. Falecimento de responsável. Espólio. Inventário. Escritura 

Pública. Enquanto não ocorre a partilha dos bens eventualmente deixados pelo de cujus, é o 

espólio que deve ser citado para apresentação das alegações de defesa ou reparação do dano 

causado ao erário, sendo representado pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC). Caso já 

tenha sido lavrada a escritura de inventário e partilha dos bens, respondem pelo débito os 

sucessores, no limite do patrimônio a eles transferido. Acórdão nº 57/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 

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

 

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

Capacidade econômica. Não configura omissão apta ao acolhimento de embargos de 

declaração a ausência de indicação do critério utilizado para estipular o montante da multa, uma 

vez que, no âmbito do TCU, a dosimetria da pena tem como balizadores o nível de gravidade 

dos ilícitos apurados, com a valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e, 

eventualmente, a condição econômica do agente sancionado. O Tribunal não realiza dosimetria 

objetiva da multa, comum à aplicação de normas do Direito Penal, e não há um rol de agravantes 

e atenuantes legalmente reconhecido. Acórdão nº 60/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

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

 

5.16 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso concreto. O consulente está 

autorizado a mencionar o caso concreto que o levou a formular a consulta, desde que submeta 

ao TCU, em tese, a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes a matéria de sua competência, conforme disposto no art. 1º, inciso XVII, da Lei 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 87 de 87 

 

8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU). Acórdão nº 66/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

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

 

5.17 Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta da sessão. É desnecessária a intimação 

pessoal acerca da data da sessão em que o processo será julgado, sendo suficiente a publicação 

da pauta de julgamentos no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário 

Eletrônico). Acórdão nº 78/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 

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

 

5.18 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Sócio. Gestor. Empregado. O vínculo contratual entre a entidade privada e o Poder Público 

não permite a responsabilização dos agentes da empresa contratada (administradores, sócios ou 

empregados) por prejuízos causados ao erário. Na hipótese de estarem presentes os requisitos 

para a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios e os administradores da empresa 

contratada podem ser alcançados, mas não os empregados (art. 50 do Código Civil). Acórdão nº 

121/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 

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