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Goiânia | 1º de julho a 31 de julho de 2020 | n. 13 

 

 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1 Licitações e Contratos  
 

1.1.1 Licitação. Sistema S. Pregão. Regulamento. Pregão Eletrônico. Serviços comuns de 
engenharia. Facilites.   

1.1.2 Convênio. Acordo de cooperação. Requisito. Bacia hidrográfica. Comitê. Termo de 
parceria. Organização internacional. Consulta.  

1.1.3 É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 
especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota.  

1.1.4 Nos editais de licitação e nas minutas do contrato, não deverão constar obrigações 
alheias à relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada, a exemplo 
da exigência, para a prestação.  

1.1.5 É irregular a adoção injustificada da modalidade de concorrência em detrimentos 
do pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia, a 
exemplo da contratação conjunta de serviços de conservação e manutenção de 
infraestrutura predial (facilities), uma vez que pode resultar na prática de ato de gestão 
antieconômico. 

1.1.6 Licitação. Aquisições. Preços de referência.  
1.1.7 Licitação. Habilitação. Certidões de Infrações trabalhistas. Restrição ao caráter 

competitivo.  
1.1.8 Licitação. Procedimento. Inabilitação/desclassificação de propostas. Formalismo 

moderado. Convalidação de falhas formais. Interesse público.  
1.1.9 Licitação. Termo de referência. Objeto sem detalhamento.  
1.1.10 Auditoria. Contrato de Emergência. Conversão em Tomada de Contas Especial. 

Ocorrência de danos ao erário.  
1.1.11 Contrato. Repactuação. Interregno mínimo de um ano. Convenção ou Acordo 

Coletivo.  
1.1.12 Contrato de aquisição de materiais. Vigência. Prorrogação de prazo. 

Impossibilidade.  
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1.1.13 Inexigibilidade de licitação. Singularidade e exclusividade do objeto. Não 
identificação. Contratação direta irregular. Determinação para suspensão do 
contrato administrativo. Decisão monocrática referendada pelo Pleno.  

1.1.14 Consulta. Sociedade de Economia Mista. Lei Federal nº 13.303/2016 – Estatuto das 
Estatais. Sistema de Registro de Preços.  

1.1.15 Contratação temporária e indícios de irregularidade. Determinação para que o 
Chefe do Executivo não promova novas contratações, além da fixação de prazo 
para a solução consensual do conflito.  

1.1.16 O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo de 
desconto em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de preço 
máximo, que é permitida pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. 

 
1.2. Pessoal  

 
1.2.1. Gestão Administrativa. ANA. Competência. Bacia hidrográfica. Comitê. Consulta.  
1.2.2. Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 

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

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

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

1.2.5. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de 
horário.  

1.2.6. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 
estatutário. 

1.2.7. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. 
Licença por assiduidade. Emprego público. CLT. 

1.2.8. Educação. CDCE. Atuação dos servidores efetivos ou contratados. Presidente e 
tesoureiro. 

1.2.9. Pessoal. Admissão. Tesoureiro. 
1.2.10. Pessoal. Assessor jurídico. Burla ao concurso público. Nomenclatura do cargo.  
1.2.11. Pessoal. Nepotismo. Nomeação de sobrinho da prefeita no cargo de controlador 

geral. Cargo técnico-profissional.   
1.2.12. Servidor público. Estágio probatório. Plano de carreira. Remuneração. Alteração.  
1.2.13. Servidor público. Cargo efetivo. Cargo em comissão. Função de confiança.  
1.2.14. Admissão de pessoal. Médico. Plantão. Concurso Público.  
1.2.15. Concurso Público. Edital deficiente de instrução. Impossibilidade de avaliar a 

correção da lei interna. Cautelar referendada.  
1.2.16. Remuneração de servidores. Acumulação irregular. Ressarcimento. Tomada de 

Contas.  
1.2.17. Concurso público. Idade limite. Previsão em lei. Natureza do cargo.  
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1.2.18. Remuneração de servidor público. Impossibilidade de reajuste automático. 
Necessária edição de lei específica. Mínimo constitucional que deve considerar a 
totalidade da remuneração.  

1.2.19. Consulta. Transposição, remanejamento e transferência de recursos orçamentários 
dentro de uma mesma estrutura administrativa. Necessidade de lei específica 
diversa da LOA. Princípio da exclusividade encartado no art. 165, § 8º, da 
Constituição de República.  

1.2.20. Representação. Concurso público. Aumento de despesa com pessoal. 
Descumprimento dos arts. 16 e17 da LRF e do art. 169, § 1º da Constituição 
Federal. Presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Superveniente contexto 
de calamidade pública nacional e legislação correlata na área de despesas com 
pessoal. Necessidade de balizamento das ações possíveis a serem adotadas para 
admissão de pessoal. Concessão de medidas cautelares. A Suspensão de prazos 
processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-GP/TCE não alcança o 
cumprimento das medidas cautelares propostas, pois se enquadra à hipótese de 
medida urgente excepcionado no art. 1º da referida norma. 

1.2.21. Acumulação de cargos públicos. Ausência de comprovação da conclusão dos 
processos administrativos disciplinares. Omissão do gestor. Postergação no tempo 
de eventuais ilegalidades existentes. Fumus boni iuris. Periculum in mora. Adoção de 
medida cautelar de ofício. Determinação ao gestor sob pena de multa diária. 

1.2.22. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração Pública. Vínculo. Interrupção. 
Consulta.  

1.2.23. Remuneração. Greve. Desconto. Compensação de jornada. Abono de faltas.  
1.2.24. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa-fé. Administração 

Pública. Erro.  
 

1.3 Fiscalização e Controle  
 

1.3.1 Gestão Administrativa. Sistema S. Contabilidade. Legislação. CFC. Secretaria do 
Tesouro Nacional. Entendimento.  

1.3.2 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. STF. Repercussão geral. Execução   
1.3.3 Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 

ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República.  
1.3.4 Contabilidade. Execução Orçamentária. Atenuante de execução deficitária. Poder 

Legislativo. Repasse de duodécimo.  
1.3.5 Controle interno. Segregação de funções. Tesoureiro, presidente da CPL, pregoeiro 

e fiscal de contratos.  
1.3.6 Patrimônio. Inventário físico-financeiro. Procedimentos.  
1.3.7 Prestação de contas. Educação. CDCEs. Escriturações e demonstrações contábeis.  
1.3.8 Responsabilidade. Contratação irregular de serviços. Parecer jurídico com erro 

grosseiro. Gestor público.  
1.3.9 Responsabilidade. Levantamento patrimonial. Gestor.  
1.3.10 Antecipação de pagamentos de contrato de transporte escolar em decorrência da 

pandemia do Coronavírus.  
1.3.11 Verificação do cumprimento das determinações das leis de transparência pelos 

poderes executivos e legislativos dos municípios goianos.  
1.3.12 Tomada de Contas. Dano Ausência de Solidariedade com o Ente Municipal.  
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1.3.13 Administrador Público. Responsabilização. Ausência de Elementos. Ilícito 
Afastado.   

1.3.14 Suprimento de fundos. Falta de planejamento e organização que atraem a 
responsabilidade dos gestores. Inaplicabilidade da Súmula nº 20 TCE. 
Irregularidade detectada na origem.  

1.3.15 Contas anuais de Governo. Período com três gestores municipais. Ausência de 
irregularidades imputadas à gestão de dois prefeitos. Parecer prévio favorável à 
aprovação das contas em relação a esses. Irregularidades apontadas à gestão de um 
deles. Não adoção de medidas para inscrição e cobrança da Dívida Ativa. Déficit 
financeiro. Inconsistência na apuração do saldo patrimonial. Divergência no saldo 
das contas. Restos a pagar de bens móveis. Parecer prévio favorável à aprovação 
das contas, com ressalvas. Instauração do processo autônomo para apuração de 
responsabilidade. Recomendação ao atual gestor para melhoria da qualidade das 
demonstrações contábeis.  

1.3.16 Representação. Inspeção Especial. Situação funcional dos servidores municipais. 
Tese fixada pelo STF no âmbito do RE nº 848.826/DF não prejudica a 
competência do Tribunal para julgamento de contas de gestão em que o Prefeito 
figura como ordenador de despesas. Emissão de parecer prévio. Incidência da 
prescrição decenal quanto às irregularidades formais ocorridas antes de 06.04 de 
2002. Iliquidez parcial da matéria quanto à acumulação indevida de funções 
públicas. Contratação de servidores comissionados e temporários sem prévia 
regulamentação em lei ocorridos entre 2005 a 2007 que não foram alcançados pela 
prescrição decenal. Afrontam o art. 37, incisos V e IX da CF. Ausência do fumus 
bom iuris e de periculum in mora necessários à adoção de medidas acautelatórias. 
Reclassificação de cargo depende de Lei de competência da Câmara Municipal, não 
podendo ser realizada mediante portaria. Pastas funcionais incompletas impedem 
fiscalização dos atos de admissão por parte do Tribunal. Imposição de multas ao 
gestor. Recomendações ao corpo técnico e atual do gestor.  

1.3.17 Plano de Fiscalização Anual 2013-2014. Município. Tese fixada pelo STF no âmbito 
do RE nº 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para julgamento 
de contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas. Emissão 
de parecer prévio. Concessão de diárias sem a devida comprovação da realização 
do deslocamento em prol do ente público importa no dever de ressarcimento. 
Impossibilidade de presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e 
lubrificantes, diante de comprovação de frota pertencente ao órgão. Possibilidade 
de apurar débito se subsistente quantidade excessiva e desproporcional de 
combustíveis e lubrificantes, desvio de finalidade ou sobrepreço. Caracteriza dano 
ao erário a aquisição de material sem comprovação de sua destinação pública ou 
contratação de serviço sem comprovação da efetiva prestação, inteligência da 
Súmula n.º 22-TCE/RN. Contratação sem concurso 44 de profissionais para o 
desempenho de atividades habituais e rotineiras enseja a aplicação de sanção 
administrativa |Súmula nº 28 – TCE/RN. Na falta de ato normativo dispondo de 
forma diversa, o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde é o Prefeito. 
Pagamento antecipado de apresentação artística não possui amparo legal. Súmula 
nº 01 – TCE/RN. Contratação direta de artista através de empresário ad hoc não 
atende aos pressupostos no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. Não é cabível a 
aplicação de multa pela inexistência do órgão de controle interno quando resta 
comprovado que o gestor municipal adotou as medidas a seu alcance para sua 
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instituição. Pagamento indevido de multas e juros sobre saldo devedor sujeita o 
responsável à devolução dos valores. Súmula nº 21 – TCE/RN |Ordenador de 
despesas está sujeito à devolução dos valores ante a ausência de interesse público 
na reforma de imóveis. O Decreto nº 3.555/2000 prevê expressamente que o 
pregão não se aplica às contratações de obra. A denominação dada pela 
Administração ao objeto contratado de “aquisição e instalação” não descaracteriza 
a natureza do objeto contratado que continua sendo uma obra. Desapropriação de 
imóvel com base em laudo de avaliação elaborado por pessoa não qualificada e sem 
indicação da pesquisa mercadológica do valor do metro quadrado inviabiliza o 
cumprimento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Dever de ressarcimento 
ao erário. Aplicação de multas. 

1.3.18 Apuração de Responsabilidade. Acumulações ilícitas de cargos públicos no quadro 
funcional do Poder Executivo do Município em situações não excepcionadas pelo 
regramento constitucional. Afigura-se inconstitucional, portanto, ilícita, a situação 
de acumulação não autorizada pelo ordenamento jurídico constitucional pátrio, 
incompatível ou o tríplice vínculo. Afronta ao art. 37, XVI, alíneas “a” a “c”, da CF 
e art. 26, XVI, alíneas “a” a “c”, da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Norte. Adoção pela atual gestora de medidas para sanar as ilegalidades verificadas 
no quadro funcional do referido município afasta a imputação de multa. 
Inaplicabilidade de multa servidoras envolvidas, ante ausência de citação para 
integrar o processo. Desnecessidade da abertura de processos de apuração de 
responsabilidade, vez que houve o desligamento dos cargos acumulados 
ilegalmente, com a regularização da situação funcional das servidoras. Ausência de 
apuração de possível dano ao erário decorrente da acumulação indevida dos cargos 
públicos, ante a carência de elementos que indiquem eventual falta de prestação de 
serviços por parte das servidoras indicadas. Irregularidade da matéria. Aplicação de 
multa ao anterior gestor. Cumprimento do objeto do processo. Arquivamento 
posterior do feito. 

1.3.19 Inspeção Extraordinária. Prefeitura Municipal. Exercício de 2006. Incompetência 
do Tribunal de Contas do Estado para análise de irregularidades relativas ao 
Programa Saúde da Família e ao Recolhimento de Tributos. Irregularidades 
materiais e formais. Aplicação das Súmulas nºs 10, 21, 22, 31. Dever de 
ressarcimento de multa e juros sobre saldo devedor. Dano ao erário ante a aquisição 
de materiais sem comprovação de destinação pública ou contratação de serviço sem 
comprovação de sua efetiva prestação. Prestação de contas relativas a 
medicamentos. Necessidade de adoção de sistema contábil para demonstrar a 
composição patrimonial e variações. Parcelamento e fracionamento para dispensa 
ou inexigibilidade de licitação. Contrato verbal para pequenas compras de pronto 
pagamento, no valor especificado no art. 23, II, da Lei 8.666/93. Desvios de 
finalidade passíveis de multa a utilização de recursos do FUNDEF para pagamento 
de despesas não relativas ao ensino fundamental e a não aplicação de 60% do 
Fundo na remuneração de profissionais do magistério. 

 
2. Direito Constitucional  

2.1 Transparência. Publicidade. Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal. 
Portal de Transparência. Diário Oficial.  

2.2 Instituição e arrecadação de tributos. Competência constitucional de cada ente 
federativo. Requisitos essenciais da responsável pela gestão fiscal. Art. 11 da LRF.  
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2.3 COVID-19 e responsabilização dos agentes públicos. 
2.4 Direitos e garantias fundamentais e decisão judicial de suspensão temporária de 

serviços de mensagens. 
2.5 Celebração de acordo de leniência e declaração de idoneidade do TCU.   
2.6 Verbas destinadas à educação e bloqueio judicial. 
2.7 Tribunal de Contas e autonomia municipal.  
2.8 Competência do TCU para determinar a indisponibilidade de bens de particulares 

e desconsideração da personalidade jurídica.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Despesa. Pagamento de créditos em ordem cronológica. Razões de interesse 

público. Restos a pagar.   
3.2 Finanças Públicas. LRF. Operação de Crédito.   
3.3 Finanças Públicas. Educação. FUNDEB. Transferência de recursos. Classificação 

orçamentária.  
3.4 Emissão de Orientação Técnica sobre a contabilização de recursos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus.  
3.5 Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
4. Direito Previdenciário 

 
4.1 Pessoal. Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. 

Remuneração.   
4.2 As multas juros e resultantes da contribuição do servidor para o Regime Próprio 

de Previdência Social – RPPS deverão compor o saldo da respectiva conta 
constante das deduções da Receita Corrente Líquida.  

4.3 O cálculo da idade mínima a que se refere o inciso III do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/05 não deve considerar frações de idade ou de tempo de 
contribuição, mas somente número inteiro, nos exatos termos do referido 
dispositivo. 

4.4 Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa púbica. EMBRATUR.  
4.5 Aposentadoria. Proventos. Insalubridade. VPNI. Contribuição previdenciária.  
4.6 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria.  
4.7 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 

serviço. Estado-membro. Município. 
4.8 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem  

de tempo de serviço.  
4.9 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário. 
4.10 Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder judiciário. Gratificação. Proventos. 

Paridade.  
4.11 Regime Próprio de Previdência Social. Investimento financeiro. Instituição 

financeira.  
4.12 Manutenção do vínculo entre administração e o servidor público municipal 

aposentado – Impossibilidade.  
4.13 Aposentadoria. Exame pelo Tribunal de Contas. Prazo de 5 anos. Contagem a 

partir da entrada do processo no Tribunal de Contas.  
4.14 Consulta. Desconto da Previdência Social Geral. Natureza extra orçamentária.  
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4.15 Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. Pensão. 
Benefício previdenciário. Abono de permanência em serviço. Consulta.  

4.16 Tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço. Aposentadoria. 
Disponibilidade de pessoal. Ausência. Contribuição previdenciária. Consulta.  

4.17 Tempo de serviço. Certidão pública. INSS. Decisão judicial. Contribuição 
previdenciária.  

4.18 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Perfil 
profissiográfico previdenciário. CLT. 

4.19 Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta médica. Readaptação de 
pessoal. 

4.20 Aposentadoria especial. Policial. Anistiado político. Servidor público militar. 
Contagem de tempo de serviço.  

4.21 Tempo de serviço. Licença prêmio por assiduidade. Contagem em dobro. 
Aposentadoria. Marco temporal.  

4.22 Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração. 
 

4.23 Servidor aposentado pelo RGPS e reintegração sem concurso.  
 

4.24 ADIN e Reforma Constitucional da Previdência.  
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Citação por edital. 

Requisito.   

5.2 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Empresa privada. 

Recuperação judicial. Poder Judiciário. Competência exclusiva. 

5.3 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Sentença arbitral.  

5.4 Processual. Citação. Servidores. Meio eletrônico. Edital. Revelia.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
 

1.1.1. Licitação. Sistema S. Pregão. Regulamento. Pregão Eletrônico. Serviços comuns de 
engenharia. Facilites. Os regulamentos de licitações e contratos das entidades do Sistema S 
devem prever o uso obrigatório do pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de 
engenharia, a exemplo da contratação conjunta de serviços de conservação e manutenção de 

infraestrutura predial (facilities). Acórdão nº 1534/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
315, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.2. Convênio. Acordo de cooperação. Requisito. Bacia hidrográfica. Comitê. Termo de 
parceria. Organização internacional. Consulta. Não há amparo jurídico para as entidades 
delegatárias dos comitês de bacias hidrográficas (art. 51 da Lei 9.433/1997), investidas em 
funções de competência de agências de água, formalizarem parcerias fundadas na Lei 
13.019/2014, nem para celebrarem atos de cooperação técnica junto a organismos 
internacionais com base no Decreto 5.151/2004, por não integrarem a Administração Pública. 

Acordão nº1566/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.3. É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 
especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota. Trata-se de consulta 
encaminhada por chefe do Poder Executivo, por meio da qual formula o seguinte 
questionamento: “É lícita a contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal, 
ficando a cargo da empresa contratada a aquisição de combustíveis, peças para manutenção 
etc.?” Acerca do tema, o conselheiro-relator Cláudio Couto Terrão, inicialmente, esclareceu que 
o modelo do gerenciamento de frota, nos termos postos pelo consulente, sugere a adoção do 
sistema de quarteirização. Esse modelo consiste, basicamente, na contratação de uma empresa 
especializada, usualmente denominada gerenciadora, que assumirá a coordenação dos contratos 
de terceirização, em vigor ou que vierem a ser pactuados, no âmbito da Administração Pública, 
e que, em regra, se encarregará da escolha e contratação daqueles que irão fornecer e/ou prestar 
os serviços demandados à Administração, os quais integrarão sua rede credenciada. No caso 
em tela, a Administração Pública celebrará contrato com empresa privada especializada para 
gerenciar o fornecimento de combustíveis e a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
oficiais, incumbindo-se, ainda, do provimento de peças, acessórios, mão de obra e transporte 
por guincho. Acentuou que, além de prevenir o inchaço da estrutura interna da Administração 
Pública, a quarteirização visa aperfeiçoar a gestão dos contratos, agregando eficiência e 
conferindo maior agilidade à prestação dos serviços a partir da especialização de atividades, na 
linha do que propõem as sucessivas reformas por que tem passado o Estado. Ressaltou, nesse 
sentido, o Acórdão n. 2.731/2009, de relatoria do ministro Marcos Bemquerer Costa do 
Tribunal de Contas da União e a decisão proferida pela Primeira Câmara desta Corte de Contas 
nos autos da Denúncia n. 944502, de relatoria do conselheiro José Alves Viana, ambos 
admitindo a adoção da quarteirização na seara pública sem maiores digressões. Com efeito, 
dentro do atual contexto, afirmou que a contratação de empresa para gerenciamento da frota 
municipal é uma alternativa perfeitamente compatível com as normas que regem a 
Administração Pública, alinhada às tendências de descentralização das atividades estatais, 
estando a escolha do sistema pelo qual se dará a prestação dos serviços na esfera da 
discricionariedade do gestor público, a quem caberá decidir, motivadamente, qual modelo é 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13019compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13019compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5151.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=641fc090-a756-11ea-a89b-cb9c063b9ca9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944502
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mais conveniente e oportuno para as necessidades do caso concreto. Ponderou, entretanto, que 
o fato de se tratar de decisão discricionária não desincumbe o administrador público da 
justificativa técnica da contratação, na qual deverá demonstrar, além de todos os requisitos 
habituais, os elementos que indiquem a vantajosidade do modelo adotado. Destacou ainda que 
se torna imprescindível, neste caso, que o procedimento licitatório seja instruído com estudos 
técnicos, demonstrativos de preços e planilhas comparativas que expressem as vantagens 
operacionais e o aprimoramento ocasionado pela adoção do modelo de gestão de frota, tais 
como, o ganho de qualidade de gestão, a padronização dos serviços prestados, a agilidade no 
atendimento das demandas, a pronta disponibilidade dos veículos oficiais em condições de 
trafegabilidade e a redução do uso de suprimentos de fundos. Outro ponto levantado pela 
relatoria foi a necessidade de constar também, na justificativa da contratação, as razões de 
ordem técnica e econômica que levaram o gestor público a licitar, de forma conjunta, os serviços 
de gerenciamento de abastecimento de frota e de gerenciamento da manutenção veicular, uma 
vez que a reunião em lote único de serviços com atributos distintos pode restringir a 
competitividade do certame e frustrar a obtenção da melhor proposta pela Administração, o 
que representa afronta ao comando do art. 23, § 1º, c/c art. 3º, § 1º, ambos, da Lei n. 8.666/93. 
Desta feita, observou que, como, na contratação pelo novo modelo, há dois serviços distintos 
sendo licitados em uma mesma ocasião (gerenciamento e abastecimento/manutenção veicular), 
a competitividade deverá incidir sobre ambos, o que repele a utilização do critério “menor taxa 
de administração” como única forma de seleção de propostas, pelo simples fato de que, nesse 
caso, somente a melhor proposta para o gerenciamento estaria sendo eleita, ficando sem 
parâmetros os demais serviços pretendidos. Sugeriu, assim, dentre os critérios de julgamento 
de proposta que permitem o alcance da competitividade frente aos outros serviços licitados, o 
“maior percentual de desconto” sobre os valores das peças e combustíveis ou o “menor valor 
de mão de obra (hora/homem)” para os serviços de manutenção. Outrossim, salientou a 
necessidade de atenção à exigência de rede credenciada, seja com relação ao volume de 
estabelecimentos demandado, seja no tocante à etapa do procedimento licitatório em que tal 
exigência é realizada, para não se incorrer em violação ao princípio da competitividade, posto 
que a demanda por uma extensa rede de estabelecimentos poderia afastar potenciais 
interessados no certame. Considerou ser de suma importância a adequada ponderação entre o 
que é necessário para atendimento da necessidade pública e a ampliação da competitividade, 
uma vez que empresas que não contassem, previamente, com uma rede credenciada de grande 
porte, disseminada em localidades diversas, poderiam deixar de participar da licitação. Advertiu, 
por derradeiro, que a apresentação da rede credenciada à empresa interessada em prestar 
serviços não pode ser exigida antes do momento da celebração do contrato, conforme 
entendimento assentado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 307/2011, de 
relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade pelo Tribunal Pleno, que fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos 
seguintes termos: “é possível, observadas as disposições da Lei n. 8.666/93, a contratação de 
empresa especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota, incluindo o provimento de peças, 
acessórios, mão de obra etc., desde que essa opção esteja devidamente justificada na fase de 
planejamento, demonstrando tecnicamente a viabilidade, a economicidade e a vantajosidade de 
sua adoção para o caso concreto.” Consulta n. 1066820, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A307%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d7e4a8c0-a75f-11ea-8649-93b72a90eef9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.1.4. Nos editais de licitação e nas minutas do contrato, não deverão constar obrigações 
alheias à relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada, a exemplo da 
exigência, para a prestação. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2020, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI), que teve por objeto a prestação de “serviços de gerenciamento, 
controle e fornecimento de combustível diesel S-10 em rede de postos credenciados na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro-RJ, Região Metropolitana de São Paulo-SP e Região do Município de Resende-RJ, através de 
sistema informatizado com uso de cartão microprocessador com chip, a fim de atender a frota de veículos oficiais 
da Secretaria de Segurança Presidencial”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o fato 
de terem sido estabelecidas, para fim de contratação, as seguintes exigências relativas aos postos 
de combustível da rede credenciada, constantes dos itens 5.1.1 e 5.1.2 do termo de referência: 
“5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 5.1.1 Possuir alvará 
de funcionamento, emitido pela Prefeitura do Município. 5.1.2 Possuir alvará de licença sanitária emitido pela 
secretaria Municipal de Saúde ou outro órgão que tenha a atribuição para conceder o referido alvará.”. Tais 
exigências, por terem sido feitas em relação a terceiros alheios à relação jurídica a ser constituída 
entre a Administração contratante e a futura contratada, destoariam do entendimento do TCU 
consignado em decisão prolatada em 2015. Em seu voto, o relator ressaltou que, de fato, a 
exigência dos aludidos alvarás recaía sobre os postos de combustível da rede credenciada, e não 
sobre a contratada, o que tornava imprópria a cláusula do edital por criar “obrigação jurídica em 
desfavor de um terceiro, que não faz parte da relação contratual (posto de combustível da rede credenciada)”. A 
corroborar seu entendimento, o relator transcreveu o seguinte excerto do voto condutor do 
Acórdão 3.368/2015-Plenário, o qual apreciou matéria semelhante: “Quanto ao mérito, na instrução 
à peça 16 consta proposta do Auditor no sentido de revogar a cautelar e determinar ao Banco do Nordeste do 
Brasil S. A. - BNB que reformule os Editais de Concorrência para que não constem das minutas dos contratos, 
bem como dos contratos eventualmente firmados em decorrência daqueles certames, itens alheios à relação jurídica 
entre o banco e as futuras contratadas.”. Naquela assentada, acolhendo a aludida proposição, o Pleno 
do TCU deliberou no sentido de “determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. - BNB que reformule 
os Editais de Concorrência Pública do Tipo Melhor Técnica lançados pelo BNB para que não constem das 
minutas dos contratos, bem como dos contratos eventualmente firmados em decorrência daqueles certames, itens 
alheios à relação jurídica entre o banco e as futuras contratadas”. Assim sendo, nos termos da proposta 
do relator, e considerando a informação constante nos autos de que o pregão fora cancelado 
pelo GSI sob o motivo de “licitação deserta”, o Plenário decidiu tão somente dar ciência ao 
GSI que, “no Pregão Eletrônico 2/2020, as exigências constantes das cláusulas 5.1.1 e 5.1.2 do termo de 
referência implicam envolver indevidamente terceiros alheios à relação contratual firmada entre o órgão contratante 
e a gerenciadora dos cartões, já que se exigem, como condição de contratação, alvarás de postos que integrarão a 
rede credenciada”. Acórdão 1498/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU 
nº 393, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.5. É irregular a adoção injustificada da modalidade de ocorrência em detrimentos do 
pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia, a exemplo da 
contratação conjunta de serviços de conservação e manutenção de infraestrutura 
predial (facilities), uma vez que pode resultar na prática de ato de gestão 
antieconômico. O TCU analisou representação sobre indícios de irregularidades ocorridas em 
licitação na modalidade concorrência, conduzida pelo Sistema da Federação de Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep) e destinada à contratação dos serviços de facilities (serviços contínuos 
de limpeza, jardinagem, copeiragem e manutenção predial, além de manutenção de ar 
condicionado e purificadores) para o atendimento das entidades componentes do referido 
sistema (Fiep, Sesi-PR, Senai-PR e IEL-PR). Entre as falhas noticiadas, foi analisada a questão 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3368%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=dce0b0c0-b7c3-11ea-9334-0b035e4082e3
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1498%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
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da “não utilização do pregão preferencialmente sob a forma eletrônica para a realização do certame, considerando 
se tratar, aí, de serviço comum, em desacordo com a jurisprudência do TCU”. Ao se pronunciar no voto, 
o relator apontou que “subsistira, então, a ausência de justificativa para a opção da concorrência, em vez do 
pregão, tendo a Selog anotado que o serviço de facilities seria comum, até porque a execução de cada serviço 
contratado pelo mencionado certame também seria comum, além de contar com a baixa complexidade, destacando 
que a alta materialidade do contrato e a contratação dos serviços em prol de 76 unidades do Sistema Fiep no 
Estado do Paraná não serviriam para caracterizar a suposta complexidade do objeto licitado, nem para justificar 
a suposta necessidade de adoção da referida concorrência”. Nesse sentido, o relator, narrando trecho da 
instrução, indicou que “diversos certames para a contratação do serviço de facilities teriam sido promovidos 
por meio de pregão eletrônico, a exemplo, inclusive, do certame conduzido pelo Sesi-SP”, ressaltando que, por 
meio do Acórdão 10.264/2018-2ª Câmara, o TCU enviara ciência ao Departamento Nacional 
do Sebrae no sentido de que, “nas licitações para a contratação do serviço de facilities, a injustificada adoção 
do pregão sob a forma presencial poderia resultar em ato de gestão antieconômica”, sujeitando os 
responsáveis às sanções previstas no art. 58 da Lei 8.443/1992. No caso concreto examinado, 
entretanto, a unidade técnica assinalou a existência de atenuantes à opção feita pelo Sistema 
Fiep que teriam garantido a competitividade do certame, a exemplo da realização de audiência 
pública e da permissão para a participação de empresas em consórcio. Como conclusão, o 
Plenário acolheu a proposta do relator de cientificar as entidades envolvidas para que, em 
atenção aos princípios da legalidade e da eficiência, sejam adotadas as providências necessárias 
para impedir, em futuras licitações, a injustificada adoção da concorrência em detrimento do 
pregão eletrônico, em razão da possibilidade de caracterização de ato de gestão antieconômico. 
Adicionalmente, por sugestão do Gabinete do Ministro Benjamin Zymler reportada no voto do 
relator, o colegiado deliberou para que as entidades do Sistema S fossem também cientificadas 
“para que, no correspondente regulamento licitatório próprio, o Sesi e o Senai passem a prever o uso obrigatório 
do pregão eletrônico para a contratação dos serviços de engenharia comuns, aí incluídos os eventuais serviços 
comuns de facilities, em sintonia, por exemplo, com a regulamentação procedida pelo Decreto Federal n.º 10.024, 
de 2019”, Acórdão 1534/2020 Plenário, Informativo de Jurisprudência de Licitações e 
Contratos do TCU nº 393, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.6. Licitação. Aquisições. Preços de referência. A Administração deve estabelecer preços de 
referência nas aquisições de forma a aproximá-los aos preços de mercado, submetendo-os a 
uma análise crítica e detalhada pelo setor responsável em relação aos itens de maior 
materialidade e relevância para a contratação. 2. A pesquisa de preços de referência nas 
aquisições públicas deve ser a mais ampla possível, considerando um conjunto (cesta) de preços 
aceitáveis, para evitar o risco de valores elevados nas compras, podendo se limitar a cotações 
de fornecedores apenas quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais.  
Acórdão nº 100/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.7. Licitação. Habilitação. Certidões de Infrações trabalhistas. Restrição ao caráter 
competitivo. Não há previsão legal para se exigir, como requisito de habilitação licitatória, 
Certidões de Infrações Trabalhistas, pois o rol de documentação elencado nos artigos 27 a 31, 
da Lei 8.666/1993, é taxativo, sob pena de resultar em restrição indevida ao caráter competitivo 
do certame licitatório. 2. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas elencada no inciso V, do 
art. 29, da Lei 8.666/93 difere da Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas, pois enquanto a 
primeira atesta inexistência de débitos inadimplidos para efeito de habilitação, a segunda 
informa ausência de constatação de ilícitos trabalhistas cometidos pela licitante que pode 
constar da cláusula de encargos das partes e não como condição de habilitação. Acórdão nº 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A10264%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=5d60c960-bd32-11ea-9d92-03e4a8f4d708
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1534%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
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17/2020-PC, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.8. Licitação. Procedimento. Inabilitação/desclassificação de propostas. Formalismo 
moderado. Convalidação de falhas formais. Interesse público. A existência de falhas 
meramente formais cometidas pelos licitantes, que possam ser supridas por informações já 
disponibilizadas ou pela realização de diligências, e que não repercutam concretamente, não 
autoriza a inabilitação ou a desclassificação de propostas. 2. Na realização de procedimentos 
licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, 
que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo a prevalência do conteúdo 
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 
prerrogativas dos administrados, não significando desmerecimento ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório (art. 41, caput, Lei 8.666/1993). 3. De forma a preservar o 
interesse público, é possível, em caráter excepcional, convalidar medidas irregulares como a 
desclassificação inadequada de licitante com base em falhas meramente formais que possam ser 
sanadas, relativizando-se o princípio da vinculação ao edital. Acórdão nº 91/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.9. Licitação. Termo de referência. Objeto sem detalhamento. A ausência de detalhamento 
no objeto de Termo de Referência licitatório prejudica a competitividade do certame, por não 
propiciar uma clareza ao licitante quanto aos bens que deverá empregar, bem como inviabiliza 
o comparativo de preços, já que cada licitante pode apresentar itens de quantidade e qualidade 
diferentes. A imprecisão do objeto inviabiliza o julgamento objetivo das propostas, o qual exige 
critérios e parâmetros previamente estipulados no edital.. Acórdão nº 17/2020-PC, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.10.  Auditoria. Contrato de Emergência. Conversão em Tomada de Contas Especial. 
Ocorrência de danos ao erário. Auditoria objetivando apurar a existência de possível 
superfaturamento no contrato de emergência firmado entre o município de Goiânia e empresa 
de produtos e serviços equipamentos de limpeza e hospitalares, para manutenção de brinquedos 
do Parque Mutirama, e verificar outros ajustes firmados nos exercícios de 2013 a 2015, sob o 
aspecto da legalidade da gestão do parque, foi convertida em Tomada de Contas Especial. O 
Voto foi aprovado por unanimidade, corroborando com o entendimento da SLC e do MPC em 
virtude da constatação das seguintes irregularidades, que resultaram em dano ao erário, 
conforme preconiza , o caput do art. 12 da Resolução Administrativa nº 90/2015: 1) Relatórios 
de medição e notas fiscais com valores mensais inferiores às ordens de pagamento registradas 
no SICOM em favor da empresa; 2) Relatórios de medição com valores uniformes e 
pagamentos de NF eletrônicas com valor global sem a comprovação da prestação dos serviços 
e o fornecimento dos materiais pela empresa contratada; 3) aquisição de produtos e serviços 
não previstos no Contrato nº 004/2013 (honorários de engenheiro) e em duplicidade. Acórdão 
nº 02594/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22/20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

1.1.11. Contrato. Repactuação. Interregno mínimo de um ano. Convenção ou Acordo Coletivo.  
O prazo para que a contratada exerça, perante a Administração, seu direito à repactuação terá 
início, após observado o interregno mínimo de um ano, da data da convenção ou acordo 
coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato 
administrativo a ser repactuado e findará no momento da assinatura do novo termo aditivo. 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
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Processo nº 107.225-5/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

1.1.12. Contrato de aquisição de materiais. Vigência. Prorrogação de prazo. Impossibilidade.  
Quando o objeto contratado consistir tão somente em aquisição de materiais e não em 
prestação de serviços a serem executados de forma contínua, não é possível a prorrogação do 
contrato com base no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que os contratos 
firmados para a aquisição de material devem ter vigência adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários. Processo nº 267.790.7-15, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

1.1.13. Inexigibilidade de licitação. Singularidade e exclusividade do objeto. Não 
identificação. Contratação direta irregular. Determinação para suspensão do contrato 
administrativo. Decisão monocrática referendada pelo Pleno. Em processo oriundo de 
uma notícia anônima de supostas irregularidades na contratação firmada pela Secretaria de 
Educação e Cultura, o Pleno desta Corte de Contas referendou a decisão monocrática proferida 
pela Conselheira Maria Adélia Sales no sentido de determinar ao Secretário de Estado da 
Educação e Cultura a suspensão imediata da execução do Contrato firmado, incluindo qualquer 
espécie de pagamento, até a apreciação do mérito da demanda. O Corpo Técnico identificou 
que a própria administração pública direcionou as ações a uma única empresa privada, 
impedindo a concorrência não pela natureza intrínseca do objeto a ser contratado, e sim por 
aspectos extrínsecos e não relevantes. Analisando a inexigibilidade de licitação, o Plenário da 
Corte de Contas considerou haver indícios de que a inviabilidade ou desnecessidade de 
competição haviam sido intencionalmente criadas para atender interesse particular. Além disso, 
observou que a singularidade ou exclusividade do objeto não restaram demonstrados. Nessa 
quadratura, o material adquirido aparentou não ter se revestido de complexidade especial ou 
extraordinária que demandasse a contratação de empresa notoriamente especializada, além de 
ter sido claramente possível alcançar conteúdo similar gratuitamente no sítio da internet. 
Demais disso, a Relatora julgou que o objeto que seria fornecido não seria insuscetível de 
definição, comparação e julgamento por critério objetivos, não apresentando, com isto, 
singularidade ou exclusividade. Dessa feita, entendeu que não haveria razões suficientes para a 
contratação direta, e concluiu que esse fato poderia ter influência direta no preço pago pela 
Administração do produto adquirido, sem olvidar a existência de materiais gratuitos similares 
disponíveis na internet com nítida possibilidade de adequação da Administração. A Relatora 
ainda deliberou pela falta de comprovação “de que tais materiais poderiam ser elaborados pela 
própria Administração Pública Estadual, notadamente pelo próprio quadro da Secretaria de 
Estado da Educação”. A medida cautelar foi ratificada à unanimidade. Processo nº 2781/2020-
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.1.14. Consulta. Sociedade de Economia Mista. Lei Federal nº 13.303/2016 – Estatuto das 
Estatais. Sistema de Registro de Preços. Em resposta à Consulta submetida pelo Diretor 
Presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal acerca de aspectos atinentes à aplicação 
do sistema de registro de preços em face da Lei Federal nº 13.303/16, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Norte fixou prejulgamento de tese no sentido de que “As 
sociedades de economia mista podem aderir ou participar de Sistemas de Registro de Preços 
cujas atas tenham resultado de licitações efetivadas com lastro na Lei Federal nº 8.666/1993 
por parte de órgãos da Administração Direta do seu ente federativo instituidor ou, quiçá, de 
outros, desde que atendidas as seguintes condicionantes: 1) viabilização de uma maior 
concretude ao princípio da eficiência ou eficácia administrativa disciplinado por meio do art. 

https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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37, caput, da Constituição da República à luz da específica problemática administrativa 
ensejadora do ato de adesão ou participação; 2) observância de todas as condições e padrões 
mínimos de formatação estipulados nos artigos 63, III, e 66, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
13.303/2016; 3) compatibilidade entre o ato de adesão ou participação e as normativas 
constantes do regulamento interno de licitações e de contratos da respectiva sociedade de 
economia mista, nos termos preconizados no art. 40 da Lei Federal nº 13.303/2016”. Processo 
nº 7007/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.1.15. Contratação temporária e indícios de irregularidade. Determinação para que o Chefe 
do Executivo não promova novas contratações, além da fixação de prazo para a solução 
consensual do conflito. Em sede de representação promovida pela Diretoria de Despesas de 
Pessoal (DDP), a 1ª Câmara acolheu pleito cautelar e determinou, ao Prefeito de São Miguel de 
Gostoso, que não materialize novos atos de contratação de pessoal temporário até que o 
colegiado delibere sobre o mérito da matéria. Além disso, foi assinalado o prazo de 120 dias 
para fins de comprovação de: a) pactuação de termo de ajustamento de gestão/conduta, com o 
escopo de resolver consensualmente o problema em questão; b) cronograma atualizado com o 
propósito de preencher os cargos efetivos, via servidores aprovados em concurso público, 
focalizando o atendimento das necessidades essenciais e permanentes da municipalidade, tudo 
em sintonia com os preceitos da gestão fiscal responsável positivados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A Relatora, Conselheira Substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, 
invocando a Súmula nº 28 do TCE/RN, registrou: “Na minha avaliação, o que se configurou 
como irregularidade foi a reiteração na contratação de pessoal temporário para atuar na 
administração pública. Essa continuidade fez com que a regra geral do concurso público fosse 
fragilizada, sendo as lacunas preenchidas via contratações temporárias”. E concluiu: 
“contratação temporária existe como exceção (e não como regra). Em termos de teoria geral 
hermenêutica, as exceções devem ser interpretadas restritivamente”. O julgamento ocorreu à 
unanimidade de votos. Processo nº 004352/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 3/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.1.16. O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo de desconto 
em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de preço máximo, que é 
permitida pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2020/Sedisc, lançado pela 
Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Cuiabá/MT e tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada em “gestão de frota de veículos e embarcações com o 
fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, aditivos e filtros, por meio de sistema informatizado e integrado 
com tecnologia de cartões magnéticos com disponibilidade de pontos de abastecimento em âmbito nacional para os 
veículos sob responsabilidade da Coordenação Regional de Cuiabá, de Coordenações Técnicas Locais (CTLs) 
jurisdicionadas, e da Frente de Proteção Etnoambiental (FPEA) Madeirinha-Juruena e Rendas Indígenas, 
localizadas nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu 
destaque a exigência, no edital, de proposta com percentual de desconto mínimo em itens 
licitados: “1.4. O Desconto Mínimo aceitável para os Itens 1 e 3 será de 3,77% (três vírgula setenta e sete 
por cento)”. Segundo o representante, tal exigência seria vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei 
8.666/1993, além do que “a prática mercadológica local não corresponderia a uma taxa administrativa de 
3,77%”. De acordo a unidade técnica, ao contrário do sustentado pelo representante, “não há 
proibição de exigência de percentual mínimo de desconto”, isso porque o art. 40, inciso X, da Lei 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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8.666/1993 “dispõe que é permitida a fixação de preços máximos e que é vedada a fixação de preços mínimos”. 
Na verdade, a fixação de percentual mínimo de desconto “não representa a fixação de preço mínimo, 
e sim a fixação de preço máximo por via indireta, já que este último, apesar de não expresso, pode ser deduzido 
por meio da aplicação do percentual de desconto mínimo sobre o preço referencial estabelecido em edital”. Quanto 
ao argumento de que a prática mercadológica local não corresponderia a uma taxa 
administrativa de 3,77%, a unidade instrutiva assinalou que o representante não demonstrou 
como teria chegado a essa conclusão, além de confundir percentual de desconto com taxa de 
administração. Destacou ainda que o pregoeiro, instado a se manifestar nos autos, teria 
apresentado pesquisas não só de taxas de administração praticadas no mercado, como também 
de descontos oferecidos por três empresas pesquisadas, por meio dos quais inferiu o percentual 
médio de desconto de 3,77%. Ao concluir pela improcedência dos argumentos do 
representante, a unidade técnica frisou que “a proposta atualmente vencedora do certame apresentou o 
melhor lance de 4% de desconto nos dois itens (1 e 3) licitados com base no critério do maior desconto”. Em seu 
voto, ao anuir à manifestação da unidade instrutiva, o relator ressaltou que, de fato, quanto ao 
estabelecimento de percentual mínimo de desconto, “o inciso X do art. 40 da Lei 8.666/1993 veda 
o estabelecimento de preços mínimos e permite a fixação de preços máximos”, e que o subitem 1.4 do edital, 
ao estabelecer percentual mínimo aceitável de desconto, “está a fixar, na verdade, preço máximo, por 
via indireta”. Portanto, “neste particular (fixação de percentual mínimo de desconto), o edital não desborda do 
regramento de regência”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar 
improcedente a representação. Acórdão 1633/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contrato do TCU nº 394, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1. Gestão Administrativa. ANA. Competência. Bacia hidrográfica. Comitê. Consulta. Os 
comitês de bacias hidrográficas cujas secretarias-executivas sejam organizações civis de recursos 
hídricos - entidades delegatárias (art. 51 da Lei 9.433/1997) – têm prerrogativa para definir os 
valores de diárias a serem pagas a seus membros e colaboradores, desde que obedecidos os 
parâmetros fixados pela Agência Nacional de Águas (ANA) - detentora da competência 
primária para o estabelecimento desses parâmetros, incluindo a fixação de teto (arts. 2º e 9º da 
Lei 10.881/2004) -, não havendo óbice a que o Decreto 5.992/2006, que dispõe sobre a 
concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, seja 
utilizado como parâmetro pela referida agência. Acórdão nº 1566/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

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

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1633%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/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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consiste em avaliar se o afastamento sem remuneração de um dos vínculos mantidos com a 
Administração teria o condão de descaracterizar a proibição constitucional. Argumentou que a 
vedação recai sobre a cumulação não de remuneração ou vencimentos, mas de vínculos com a 
Administração Pública, que são constituídos pela posse e desconstituídos pela exoneração, 
aposentadoria, morte, demissão e outras situações, entre as quais não está a licença sem 
remuneração, em que o laço com o ente público persiste íntegro. Acrescentou que, caso fosse 
a intenção do legislador constituinte permitir a acumulação de vínculos públicos quando apenas 
um estivesse sendo remunerado, estaria essa situação contemplada no rol exaustivo de exceções 
discriminado na Constituição, e que, levando-se em conta que a situação descrita pelo 
consulente não conta com previsão semelhante, a conclusão inevitável é de que o licenciamento 
sem remuneração de um dos vínculos não descaracteriza a antijuridicidade da acumulação. 
Ressaltou que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, tal posicionamento encontra-se, 
inclusive, sumulado por meio do Enunciado n. 246, com os seguintes dizeres: O fato de o 
servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou 
emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição 
Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, 
empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. Ademais, 
alteou que a licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares é concedida de acordo 
com a conveniência e a oportunidade da Administração, que pode convocar o colaborador a 
qualquer momento, não parecendo coerente ou de acordo com o interesse público a assunção 
de outro vínculo de natureza pública, seja cargo ou emprego. Registrou, por fim, que não se 
enquadra nesta argumentação a situação concernente ao servidor que se afasta temporariamente 
do exercício do seu cargo para participação em curso de formação para ingresso em outra 
carreira pública. Nesses casos, o curso de formação consiste em etapa do concurso público, no 
qual os participantes devem ser aprovados para, então, serem nomeados e tomarem posse no 
novo cargo, não havendo estabelecimento de vínculo laboral durante a frequência a essa etapa 
do processo seletivo, em que os participantes ainda ostentam a condição de candidatos e, se 
reprovados, sequer serão empossados. Com efeito, respondeu negativamente a Consulta, no 
sentido de que não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 
constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem remuneração, tendo em vista 
que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a Administração. O Tribunal Pleno 
aprovou o voto do relator por unanimidade. Consulta n. 1084325, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

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

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A246/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=460066a0-a9a9-11ea-ae7d-37ec17b063fa
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084325
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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exercício de cargo eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor aposentado?; Pode o 
acúmulo remunerado (1) de remuneração de servidor na ativa detentor de cargo de provimento 
efetivo integrante da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do 
exercício de cargo eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor efetivo?; 
Considerando a decisão do STF nos RE602043 e RE612975, qual será o tratamento do caso, 
no tocante à incidência do teto remuneratório constitucional? De forma isolada para cada cargo 
ou o somatório das remunerações dos cargos (efetivo e eletivo)?” O relator, conselheiro Durval 
Ângelo, respondeu positivamente ao primeiro e terceiro questionamentos, afirmando que o § 
10 do art. 37 da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional n. 20, de 1988, 
veda o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria e de remuneração decorrente 
do exercício de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação 
e exoneração, ficando admitida a acumulação de proventos de aposentadoria com os 
vencimentos ou o subsídio do cargo acumulável. Destacou que este Tribunal se pronunciou 
sobre a matéria, por ocasião da deliberação da Consulta n. 1031765, no sentido de que: “1. 
Conforme fixado na Constituição da República, é lícita a percepção concomitante de 
vencimentos e proventos referentes a cargos, empregos e funções públicas cuja acumulação se 
encontre autorizada na própria Carta Política. 2. É também lícita a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria e de remuneração pelo exercício de cargo eletivo ou em comissão, 
de livre nomeação e exoneração. 3. Em tais hipóteses, o teto constitucional, previsto do inciso 
XI do aludido art. 37, incidirá de forma apartada sobre a remuneração decorrente de cada 
vínculo de trabalho e sobre o valor de cada benefício oriundo de aposentação.” Relativamente 
ao segundo e quarto questionamentos, asseverou que a Constituição da República trata 
especificamente da questão em seu art. 38 e que, da interpretação da norma de forma literal, 
conclui-se que: no caso de cargo eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor público ficará 
afastado do exercício do cargo efetivo e, por conseguinte, fará jus ao subsídio pago pelo 
exercício do cargo eletivo; caso o mandato eletivo seja o de prefeito, o servidor público também 
ficará afastado do cargo efetivo, porém poderá optar pela remuneração que melhor lhe 
aprouver; na hipótese de o cargo eletivo ser um cargo de vereador, o servidor público, existindo 
compatibilidade de horários, poderá acumular os cargos, fazendo jus, portanto, a ambas as 
remunerações; todavia, não havendo compatibilidade de horários, o servidor deverá se afastar 
do exercício do cargo efetivo, podendo optar pelo recebimento do subsídio proveniente do 
cargo eletivo ou dos vencimentos provenientes do cargo efetivo. Acerca da última indagação, 
que diz respeito à incidência do teto remuneratório constitucionalmente estabelecido, apontou 
que o inciso XI do art. 37 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41, de 2003, dispõe que: XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou 
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros 
do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. No entanto, o Supremo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art37%C2%A710
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031765
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
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Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT, reconheceu 
a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da expressão “percebidos cumulativamente ou 
não”, inserida no texto constitucional pela EC n. 41/2003, de forma a excluir da incidência do 
teto constitucional as hipóteses em que a remuneração percebida pelo servidor ultrapassar o 
teto remuneratório em razão do exercício concomitante de dois cargos cuja acumulação seja 
autorizada pelo texto constitucional. Na mesma oportunidade, o STF fixou a seguinte tese de 
repercussão geral: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, 
empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe 
consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Ressaltou que, fixada a tese 
de repercussão geral pelo STF, tanto a doutrina quanto a jurisprudência passaram a se 
pronunciar de forma congruente com o novo entendimento; inclusive, seguindo o mesmo 
posicionamento, o Tribunal Pleno desta Corte aprovou por unanimidade o parecer elaborado 
pelo relator conselheiro substituto Hamilton Coelho na Consulta n. 1031765, já destacada 
acima. Em conclusão, respondeu aos questionamentos da seguinte maneira: “a norma inserta 
no § 10 do art. 37 da Constituição da República permite a percepção simultânea de proventos 
de aposentadoria advinda do exercício de cargo efetivo no Poder Legislativo estadual e de 
subsídio pelo exercício de cargo eletivo (deputado estadual); havendo compatibilidade de 
horários, é admissível o acúmulo remunerado de cargo efetivo na estrutura administrativa do 
Poder Legislativo com o cargo eletivo de vereador no âmbito do mesmo Poder; é vedado o 
acúmulo remunerado de cargo de provimento efetivo integrante da estrutura administrativa do 
Poder Legislativo estadual com cargo eletivo estadual (deputado estadual); nas hipóteses em 
que há recebimento simultâneo de proventos, vencimentos ou subsídios decorrentes de 
acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos constitucionais, a incidência do teto 
remuneratório estabelecido pela Constituição da República dar-se-á de forma isolada, ou seja, 
por estipêndio, de maneira individualizada, e não sobre o somatório de todos os valores 
percebidos pelo agente público, consoante posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT e entendimento desta Corte 
consignado na resposta à Consulta n. 1031765.” O voto do relator foi acompanhado por 
unanimidade. Consulta n. 1077096, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

1.2.4. A adoção de modelo de vínculo do profissional com a Administração é uma decorrência 
da aplicação das previsões constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção 
livre do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa correspondente do 
cômputo dos gastos com pessoal. Em Consulta encaminhada a esta Corte por Prefeito 
Municipal, foram feitas as seguintes indagações: “1. Os valores recebidos pelos Municípios a 
título de transferência intergovernamental utilizados para remuneração de profissionais poderão 
ser excluídos do cálculo de pessoal para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal?; 2. 
Em caso de resposta positiva ao questionamento anterior, tal exclusão poderá ocorrer mesmo 
quando os profissionais forem integrantes do quadro efetivo, comissionado e temporário de 
servidores incluídos em folha de pagamento?; 3. Em caso de resposta negativa ao 
questionamento anterior, qual a forma correta de contratação de profissionais para que possa 
haver tal exclusão?; 4. Caso a contratação dos profissionais se dê na forma “Outros Serviços de 
Terceiros – pessoa física”, qual o tempo máximo de duração de cada contrato de prestação de 
serviços?; 5. A contratação de tais profissionais, na forma de “Outros Serviços de Terceiros – 
pessoa física”, deve ser precedida de licitação?; 6. O valor objeto de transferência 
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https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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intergovernamental, não sendo considerado para fins de gastos com pessoal, poderá compor a 
receita corrente líquida (RCL) do Município? Nesse caso, seria lícito o duplo efeito positivo 
para diminuição do gasto de pessoal do Município?” O relator, conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, propôs a não admissão da primeira indagação, por já estar respondida em deliberações 
anteriores, determinando que a tese consolidada no Pedido de Reexame n. 924154 fosse 
encaminhada ao consulente. Admitida a consulta quanto às demais indagações, a relatoria 
retomou o entendimento consolidado do Tribunal, manifestado no Pedido de Reexame n. 
924154, cujos efeitos foram modulados para prevalecer a partir do exercício de 2019, no sentido 
de que as despesas de pessoal pagas com recursos advindos de transferências 
intergovernamentais obrigatórias devem ser computadas como gasto com pessoal. Destacou 
que, pouco tempo depois, o Tribunal Pleno confirmou a tese estabelecida no Pedido de 
Reexame no bojo da Consulta n. 838498. Nessa ocasião, dada repercussão do entendimento, o 
caráter normativo das consultas e o princípio da segurança jurídica, foi conferida modulação 
dos efeitos quanto à forma de contabilização das despesas com pessoal, a fim de vigorar a partir 
do início do exercício de 2021. Observou que, embora não admitida nesta consulta, a primeira 
pergunta do consulente é respondida negativamente pela tese já fixada pelo Tribunal Pleno, 
restando prejudicada a apreciação da segunda indagação, acerca da possibilidade de excluir do 
cômputo de gastos com pessoal as despesas realizadas com recursos provenientes de outros 
entes federados ainda que destinadas a remunerar servidores efetivos, ocupantes de cargos em 
comissão ou temporários dos quadros do Município. Quanto ao terceiro questionamento, 
salientou que não há que se falar em forma correta para contratação para que haja exclusão do 
cômputo de gastos com pessoal, a forma de investidura do profissional decorre exclusivamente 
das disposições legais, sendo que os vencimentos e vantagens pagos guardam estreita correlação 
com o conceito do grupo de natureza de despesa vinculado a “Pessoal e Encargos Sociais”, 
dado pela 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional. Outrossim, esclareceu que, em relação às despesas com 
credenciamento, embora alguns órgãos e entidades da Administração Pública adotem o 
elemento de despesa 36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) ou o 39 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica), este Tribunal possui o entendimento de que o correto seria 
lançar tais gastos no elemento 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização), conforme consignado no parecer exarado na Consulta n. 747448, de relatoria da 
conselheira Adriene Andrade: As despesas com prestadores de serviço, pessoas físicas, 
contratados por meio de credenciamento, são consideradas gastos com pessoal, devendo ser 
contabilizadas como “Outras Despesas de Pessoal”, na hipótese de os credenciados executarem 
atribuições inerentes a cargos ou empregos públicos previstos no plano de cargos e salários do 
órgão ou entidade contratante.” Nessa mesma linha, o Tribunal, no âmbito da Representação 
n. 876918, reafirmou seu posicionamento ao considerar irregular a classificação das despesas 
com credenciamento de médicos plantonistas no elemento de despesa 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física). Acrescentou que, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, gastos com o pagamento de vencimentos a servidores efetivos e a 
ocupantes de cargos em comissão possuem elemento de despesa próprio (11 – Vencimentos e 
Vantagens Fixas – Pessoal Civil), assim como despesas com servidores temporários (04 – 
Contratação por Tempo Determinado) e com terceirizados (34 – Outras Despesas de Pessoal 
decorrentes de Contratos de Terceirização), todos incluídos no cômputo da despesa com 
pessoal. Todavia, contrapôs que existem situações que comportam a execução indireta por 
pessoas físicas ou jurídicas, observadas as disposições legais, cujas características devem ser 
consideradas para o seu enquadramento contábil, o que determinará a inclusão ou não no 
cômputo da despesa com pessoal. No entanto, esses elementos somente serão utilizados de 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/924154
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/924154
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838498
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
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forma residual, quando não houver outro mais específico para a contabilização de determinada 
despesa, sendo que, nessas situações, a despesa não é incluída no limite da LRF de gastos com 
pessoal. Passando, então, à quarta indagação, o conselheiro-relator explanou que, ainda que 
todos esses vínculos sejam codificados no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física”, cada um deles possui requisitos próprios e bastante distintos entre si quanto à duração 
e à forma de prestação de serviços. Exemplificou, no caso de estagiários, que caberá ao órgão 
ou à entidade contratante estabelecer, em ato administrativo próprio, as condições de admissão 
e de duração do contrato; em se tratando de prestadores de serviço temporários remunerados 
parcialmente com recursos advindos da União, a duração do vínculo corresponderá ao prazo 
definido na lei local e no contrato específico. Desse modo, respondeu que não é possível 
estabelecer um prazo máximo de duração que abranja todos os contratos, cada vínculo possuirá 
um prazo próprio de duração, considerando as suas especificidades e o regramento legal 
específico incidente sobre ele. Igualmente, no que diz respeito à quinta pergunta formulada, 
considerou que não se pode estabelecer como regra geral que todas as relações jurídicas 
enquadradas como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser precedidas de 
licitação, devendo-se averiguar as disposições da Lei n. 8.666/93, que levará em conta uma série 
de variáveis como o valor da contratação, a existência de situação de emergência, a exclusividade 
ou a singularidade do serviço, entre outras. Finalmente, quanto à sexta indagação, asseverou 
que, da análise do art. 2º, inciso IV, da LRF, constata-se, nitidamente, que as transferências 
compulsórias recebidas de outras pessoas de direito público destinadas a atender despesas 
classificáveis como despesas correntes são caracterizadas como receitas correntes, e, por isso, 
deverão ser computadas para fins de cálculo da receita corrente líquida do Município. Em face 
do exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente nos seguintes termos: 
“a) A adoção de modelo de vínculo do profissional com a Administração é uma decorrência da 
aplicação das previsões constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção livre do 
gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa correspondente do cômputo dos gastos 
com pessoal. A classificação contábil deve consistir em mero reflexo da realidade administrativa. 
b) Não é possível definir um prazo máximo de duração que abranja todas as espécies de 
contratos cujas despesas correspondentes sejam classificadas como “Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física”. c) Nem todas as relações jurídicas cujas despesas respectivas sejam 
classificadas no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser 
precedidas de procedimento licitatório. d) Nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), as transferências correntes compulsórias devem ser computadas 
para fins de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL) do Município.”O voto do conselheiro 
Cláudio Couto Terrão foi aprovado de forma unânime. Consulta n. 932747, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

1.2.5. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de horário. 
A existência de vínculos empregatícios junto a entidades do setor privado não configura 
impedimento para investidura em cargo público, nem é hipótese de acumulação de cargos ou 
empregos, mas demanda assegurar que o servidor não exerça atividade incompatível com seu 
horário de trabalho (art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 4269/20, Boletim 
de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.6. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 
estatutário. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na 
vigência do Decreto 31.922/1952 pode ser computado para fins de gratificação de tempo de 
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serviço, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da 
Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado. Acórdão nº 4709/20, Boletim de Jurisprudência 
de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.7. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. Licença 
por assiduidade. Emprego público. CLT. O tempo de serviço prestado no exercício de 
empregos de confiança sob regime celetista, com fulcro no art. 2º do Decreto 77.242/1976, 
antes da transposição de regime jurídico autorizada pelo art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990 é 
computável para fins de concessão das vantagens adicional por tempo de serviço e licença-
prêmio. Acórdão nº 4398/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.8. Educação. CDCE. Atuação dos servidores efetivos ou contratados. Presidente e 
tesoureiro. Não há impedimento legal para que servidores efetivos ou contratados do quadro 
da Educação participem como membros de Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 
(CDCE), e, para que, após eleitos, concorram à vaga de presidente, desde que seja respeitado o 
artigo 18, da Lei 7.040/1998, que destina 50% das vagas do Conselho aos representantes do 
segmento escolar. 2. Os servidores públicos quando, na função de presidente e de tesoureiro 
de CDCE, atuam consultivamente no Conselho ou assinam cheques em conjunto com o 
tesoureiro e o diretor da Escola, não transacionam com o Estado, mas para ele, pois a 
responsabilidade primária pela gestão das escolas é dos diretores escolares e não dos titulares 
dos Conselhos, conforme artigos 3° e 32, da Lei 7.040/1998. Acórdão nº 96/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.9. Pessoal. Admissão. Tesoureiro. A função de tesoureiro está atrelada a rotinas administrativas 
e financeiras como lançamentos contábeis, conciliações bancárias, recebimento de notas fiscais, 
conferência de lançamentos relativos a compras, pagamento de folha de servidores, entre outras 
atividades, devendo ser desempenhada por um servidor efetivo. 2. A nomeação de servidor 
comissionado para o exercício de função de tesoureiro contraria o artigo 37, V, da Constituição 
Federal. Acórdão nº 13/2020-PC, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.10. Pessoal. Assessor jurídico. Burla ao concurso público. Nomenclatura do cargo. Se no 
exercício de cargo comissionado de assessor jurídico não ficarem caracterizadas as atribuições 
de direção, chefia ou assessoramento direto à autoridade nomeante e a relação de confiança, 
restará configurada a burla ao princípio do concurso público, sendo eivada de 
inconstitucionalidade a lei municipal na parte que cria tal cargo. 2. Não é a nomenclatura do 
cargo de “assessor jurídico” que o qualifica como de assessoramento, mas sim as respectivas 
atribuições de assessoria direta à autoridade nomeante e a existência de relação de confiança. 
Acórdão nº 31/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.11. Pessoal. Nepotismo. Nomeação de sobrinho da prefeita no cargo de controlador geral. 
Cargo técnico-profissional.  A nomeação do sobrinho da prefeita municipal, como 
controlador geral da prefeitura, caracteriza violação à vedação ao nepotismo, pois tal cargo não 
é de natureza política-governamental, mas técnico-profissio- 8 Ano 7 | nº 065 | abril-maio de 
2020 nal, não se enquadrando na exceção estabelecida pelo STF à regra da Súmula Vinculante 
n° 13 para o casos de nomeações em cargos políticos. 2. O status político conferido ao cargo 
de controlador geral não descaracteriza sua natureza eminentemente técnico-administrativa, 
cujo provimento exige do nomeado, habilitação técnica específica, conferindo-lhe prerrogativas 
de autonomia e independência. 3. Para se enquadrarem na exceção específica à regra da Súmula 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.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/decreto/1970-1979/D77242.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
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Vinculante 13 estabelecida pelo STF, as nomeações em cargo político devem guardar 
correspondência com as funções inerentes aos agentes políticos, que não são de natureza 
técnica-profissional, mas política–governamental, e exigem idoneidade moral e qualificação 
minimamente condizente com atividades de Estado a serem desempenhadas. Acórdão nº 
88/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.12. Servidor público. Estágio probatório. Plano de carreira. Remuneração. Alteração. Trata-
se de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, com as seguintes 
indagações: “Gostaríamos de saber se é possível instituir, por iniciativa do Poder Legislativo, 
uma nova lei de Plano de Cargos e Salários ou uma que altere a lei vigente, para os servidores 
do poder legislativo municipal, sendo que os servidores efetivos da Casa ainda estão em estágio 
probatório. É possível a alteração dos valores inicias de cada cargo, mesmo com o concurso 
para esses cargos ainda PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 5 vigente 
e os servidores em estágio probatório? Mantendo-se as mesmas denominações dos cargos, suas 
atribuições e estruturação. Em termos abstratos, suponhamos que essa lei nova respeite todos 
os limites impostos pela Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como inaltera as 
atribuições e definições dos cargos e carreiras, há alguma disposição legal em contrária ou 
vedação para essa hipótese”? O Plenário desta Corte de Contas, preliminarmente, conheceu da 
consulta e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, nos seguintes termos:  É possível alterar o 
Plano de Cargos e Salários referente aos cargos ocupados por servidores em estágio probatório, 
desde que não se desnaturem as vagas ofertadas em concurso público.  É possível aumentar o 
valor inicial de carreira dos cargos de servidores em estágio probatório, desde que não se 
desnaturem as vagas ofertadas em concurso público. É possível reduzir o valor inicial de carreira 
de cargos para os quais haja aprovados em concurso público ainda não nomeados.  É possível 
alterar o valor da remuneração de cargos diferentes do mesmo órgão.  Desde que, observado 
os limites impostos pela Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
devendo ainda ser realizado um estudo atuarial previdenciário.  A possibilidade jurídica abstrata 
de alterar o Plano de Cargos e Salários e de alterar os valores iniciais de cargos públicos não 
afasta o controle externo sobre esses atos. Parecer em Consulta TC nº 010/2020-Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

1.2.13. Servidor público. Cargo efetivo. Cargo em comissão. Função de confiança. Trata-se de 
consulta apresentada pelo Prefeito Municipal de Iconha, com os seguintes questionamentos: 
“1) Servidor efetivo com carga horaria de 6 horas ou 30 horas semanais que posteriormente é 
ampliada para 8 horas diárias ou 40 horas semanais, através de Lei formal e com caráter 
irretratável e imutável, receberá o valor correspondente a essa ampliação da carga horária como 
sendo gratificação ou com natureza vencimental? 2) A incidência de contribuição previdenciária 
sobre a ampliação da carga horária (p. ex., 30 horas semanais para 40 horas semanais) pode ser 
suspensa em caso de servidor efetivo estiver em gozo de licença para tratamento Informativo 
de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 10 da própria saúde ou auxilio doença? 3) A incidência de 
contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado e sobre as gratificações eventualmente 
recebidas, pode ser suspensa em caso de servidor efetivo estiver afastado por licença para 
tratamento da própria saúde ou auxilio doença? 4) Quais os critérios que o Município deve 
obedecer para criação, através de atos legais, para identificar os Cargos Comissionados e 
Funções Gratificadas a serem exercidos por servidores efetivos? (Servidor efetivo com Cargo 
Comissionado, na conversão da Licença Prêmio em pecúnia, não tem direito a inclusão da 
concessão no total da remuneração, em contrapartida, Servidor efetivo com Função Gratificada 
é beneficiado na totalidade)”. O Plenário, preliminarmente, conheceu a consulta apenas quanto 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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ao item 04, tendo em vista que os itens 01, 02 e 03 trataram de casos concretos - não 
preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade do feito -, e, no mérito, a respondeu, à 
unanimidade, nos seguintes termos:  Para definir se as atribuições de direção, chefia ou 
assessoramento a serem exercidas por servidor efetivo devem ser cometidas a função de 
confiança ou cargo em comissão, a Administração deve verificar se aquelas atribuições serão 
exercidas em caráter de exclusividade ou em acréscimo às atribuições do cargo efetivo.  No 
cargo em comissão, o servidor exerce exclusivamente as atribuições de direção, chefia ou 
assessoramento, ficando temporariamente destituído das atribuições do seu cargo efetivo, pois 
está a ocupar cargo diverso.  Na função de confiança, por não se tratar de cargo, o servidor 
exerce as atribuições de direção, chefia ou assessoramento em acréscimo às atribuições do seu 
cargo efetivo, no qual permanece investido. Parecer em Consulta TC nº 014/2020, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

1.2.14. Admissão de pessoal. Médico. Plantão. Concurso Público. Trata-se de prejulgado 
decorrente de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1612/2019-
Plenário, que tratou de auditoria ordinária na Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, 
referentes a atos do exercício de 2013. No caso em comento, a área técnica suscitou, em sede 
de preliminar, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 1.459/2011, em razão 
da autorização do exercício de cargo público, no caso médico plantonista, em violação ao 
princípio do concurso público. O conselheiro relator observou, inicialmente, que a equipe de 
auditoria Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 11 questionou a constitucionalidade 
dos artigos 2º e 4º da referida lei municipal. Destacou que o artigo 2º permite a prestação de 
serviços médicos em regime de plantão, a servidores ocupantes de cargos de médico efetivo ou 
contratado, que seja integrante da Secretaria Municipal de Saúde. Por outro lado, pontuou que 
o artigo 4º amplia a possibilidade da prestação, de forma excepcional, a médicos não vinculados 
à Secretaria Municipal de Saúde, na condição de convidados, em decorrência de cargo vago, 
falta ou afastamento do titular. Discordando parcialmente do entendimento técnico, asseverou 
que: “Tem-se que o artigo 2º da citada lei não está criando cargo público. Apenas se refere à 
possibilidade de um regime de plantão remunerado, em benefício de quem já exerce atribuição 
pública. Logo, o exercício dessa função remunerada, se realizada por agentes ligados à Secretaria 
Municipal de Saúde, a meu ver, não configura, por si só burla à regra do concurso público”. Já 
quanto ao artigo 4º da lei, entendeu que, de fato, há uma contradição com o artigo 37, inciso II, 
da Constituição Federal, especificamente no seguinte trecho: “(...) e excepcionalmente, aos 
médicos não vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Castelo, quando 
convidados para a prestação de serviços médicos em regime de plantão, em decorrência de 
cargo vago, falta ou afastamento legal do titular”. Nesse sentido acrescentou: “A própria lei usa 
termos que claramente denotam o descumprimento ao art. 37, II, da CF. Inadmissível que 
médico seja convidado, sem a utilização de qualquer critério ou seleção desses profissionais. 
Visa suprir ainda ‘cargo vago, falta ou afastamento legal do titular”, claramente pra substituir 
ocupante de cargo, em patente inconstitucionalidade”. Por fim, rechaçou o argumento dos 
responsáveis no sentido de que a referida lei se tratava de hipótese de contratação temporária, 
aduzindo que esta visa atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, 
possuindo regras que asseguram a excepcionalidade da medida, além de fixar as hipóteses de 
seleção pública. Ante o exposto, votou por negar exequibilidade ao referido trecho do art. 4º 
da Lei 1.459/2011, do município de Conceição do Castelo. O Plenário, à unanimidade, 
deliberou conforme sugestão do conselheiro relator, formando-se o Prejulgado nº 059. TC-
8045/2013, Acórdão TC-1612/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

1.2.15. Concurso Público. Edital deficiente de instrução. Impossibilidade de avaliar a correção 
da lei interna. Cautelar referendada. A Secretaria de Atos de Pessoal autuou, de ofício, o 
Edital nº001/2020, relativo a concurso público do município de Alto Paraíso de Goiás, 
realizado pelo Instituto QUADRIX e fiscalizado por Comissão Especial, com a finalidade de 
selecionar pessoal para provimento de vagas nos quadros da Prefeitura. O Relator, com 
fundamento nas competências no art. 56 da LOTCMGO, decidiu monocraticamente (Medida 
Cautelar nº 03/2020) determinar que o Prefeito realize a imediata suspensão do concurso 
público até ulterior deliberação do TCMGO; foi fixado prazo para que o Prefeito comprovasse 
o cumprimento da cautelar; foi determinada a notificação do Prefeito e do presidente da 
Comissão Concurso para esclarecimentos, remessa de documentos e exercício do direito de 
defesa, por entender estar presente o perigo na demora, vez que as inscrições se encerravam 
em 25.5.2020 e a data de realização das provas de um certame que possa estar contaminado 
pela nulidade estava marcada no cronograma. Verificou-se que a previsão tão só de prova 
objetiva para fins de selecionar candidatos ao cargo de professor aparentemente não se revelava 
compatível com a previsão do art. 206, V, da CF/88, na redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53/2006, segundo o qual é inafastável a realização da classificatória etapa de 
títulos (item 9 do edital). Entendeu-se que cabe ao presidente da Comissão a responsabilidade 
de comprovar a participação da OAB/GO em todas as fases do concurso, nos termos da IN 
nº 5/2017, no que se refere à realização do concurso para seleção de quadros da advocacia 
pública municipal. Concluiu-se que é imprescindível que os responsáveis apresentem o rol de 
documentos essenciais para formalização de processos desta natureza, de acordo com o 
previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso I, da Instrução Normativa nº 10/15 do TCMGO, 
no prazo de 20 (vinte dias). A proposta de Voto foi aprovada com unanimidade. Acórdão nº 
02586/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22/20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

1.2.16. Remuneração de servidores. Acumulação irregular. Ressarcimento. Tomada de Contas. 
A partir da ciência das irregularidades, na remuneração de servidores ativos e inativos, bem 
como identificados casos de acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, o 
gestor tornar-se-á responsável por corrigi-las, sob pena de responsabilização e de ressarcimento 
ao erário, com recursos próprios, em sede de tomada de contas, pelos valores irregularmente 
pagos. Processo nº 230.533-8/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

1.2.17. Concurso público. Idade limite. Previsão em lei. Natureza do cargo. É possível limitar a 
idade máxima para ingresso em determinado cargo público, desde que tal restrição esteja 
estritamente prevista em lei e devidamente justificada pela natureza do cargo. Processo nº 
238.687-3/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

1.2.18. Remuneração de servidor público. Impossibilidade de reajuste automático. Necessária 
edição de lei específica. Mínimo constitucional que deve considerar a totalidade da 
remuneração. O Plenário do Tribunal de Contas ratificou o entendimento de que o limite 
mínimo constitucional referente à contraprestação do servidor público deve considerar todas 
as suas verbas remuneratórias. Além disto, evidenciou que o reajuste de vencimentos depende 
de lei, não podendo ocorrer de forma automática. Nos casos julgados, tendo em conta a edição 
da Lei Complementar Estadual nº 668/2020, que passou a estabelecer o piso salarial ao servidor 
público estadual, compatibilizando salário-base, vencimento básico e subsídio mensal no 
âmbito do Poder Executivo, a Corte de Contas entendeu pela possibilidade de registro dos atos 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
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de aposentadoria analisados. Processos nºs 10893/2017-TC, 325/2016-TC, 2081/2017-TC, 
3146/2017-TC, 3285/2017-TC, 3391/2017 e 8415/2015-TC, Informativo de Jurisprudência 
do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.19. Consulta. Transposição, remanejamento e transferência de recursos orçamentários 
dentro de uma mesma estrutura administrativa. Necessidade de lei específica diversa 
da LOA. Princípio da exclusividade encartado no art. 165, § 8º, da Constituição de 
República. Respondendo à Consulta formulada pela Câmara Municipal de Campo 
Redondo/RN, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte esclareceu que é 
permitido ao Chefe do Legislativo realizar a transposição, remanejamento ou transferência de 
recursos orçamentários próprios de um setor (pasta) para outro dentro de sua estrutura, desde 
que devidamente previstos em lei ordinária específica, diversa da Lei Orçamentária Anual, em 
respeito ao princípio da exclusividade, encartado no artigo 165, §8ª, da Constituição Federal. 
Esclareceu, ainda, que estas transposições, remanejamentos ou transferências podem ter (ou 
não) caráter orçamentário, desde que não seja a Lei Orçamentária Anual – LOA. Processo nº 
18222/2017-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.20. Representação. Concurso público. Aumento de despesa com pessoal. Descumprimento 
dos arts. 16 e17 da LRF e do art. 169, § 1º da Constituição Federal. Presença de fumus 
boni iuris e periculum in mora. Superveniente contexto de calamidade pública nacional 
e legislação correlata na área de despesas com pessoal. Necessidade de balizamento 
das ações possíveis a serem adotadas para admissão de pessoal. Concessão de medidas 
cautelares. A Suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-
GP/TCE não alcança o cumprimento das medidas cautelares propostas, pois se 
enquadra à hipótese de medida urgente excepcionado no art. 1º da referida norma. Na 
16ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas apreciou Representação formulada pelo 
Ministério Público de Contas noticiando possíveis irregularidades na deflagração do concurso 
público regido pelo Edital nº 001/2019 – Região do Mato Grande Potiguar, especialmente em 
razão de a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos não ter apresentado estudo do impacto 
orçamentário-financeiro e não ter preenchido o Anexo 15 – Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal do SIAI. Inicialmente, destacou, o Relator, que os autos tratam exclusivamente da 
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos. Ao analisar a medida cautelar sugerida pelo MPC, 
assentou, o Conselheiro Relator, que restou evidenciado o aumento da despesa com pessoal, 
sem observância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e art. 169, §1º, da 
Constituição Federal, no âmbito da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, o que impõe a 
atuação imediata da Corte, notadamente em razão do risco de que sejam feitos novos gastos 
dissociados dos ditames legais. Verificou que, ao final do exercício de 2019, a despesa com 
pessoal da municipalidade encontrava-se acima do limite de alerta (48,60%) e abaixo do limite 
prudencial (51,30%), de modo que tal situação não se enquadrava à hipótese do parágrafo único 
do art. 22 da LRF, a qual veda o provimento de cargos públicos quando a despesa total com 
pessoal excede a 95% do limite, tendo sido considerado possível, em tese, o aumento desse 
gasto. Contudo, destacou que estavam presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, 
autorizadores da atuação acautelatória do Tribunal, tendo em vista que as análises técnica e 
ministerial demonstram que a Municipalidade não adotou todas as medidas legalmente exigidas 
para o aumento do gasto com pessoal, atraindo elevado risco de que as nomeações decorrentes 
do concurso público prejudicassem sobremaneira as finanças do ente. Assentou-se, nesse 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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sentido, que a medida acautelatória a ser adotada não deveria tratar-se da simples suspensão dos 
efeitos do concurso público, pois que, em consulta ao Diário Oficial da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN foi constatada a nomeação de aprovados no 
certame, os quais já constavam na folha de pagamento enviada ao Sistema Integrado de 
Auditoria Informatizada na área de Despesa de Pessoal (SIAI-DP), de modo que a alteração do 
contexto fático findou por prejudicar a concessão da medida cautelar nos termos pleiteados 
pelo MPC, especialmente considerando que a suspensão dos efeitos do certame alcançaria os 
servidores já empossados, o que vem sendo rechaçado pelo Tribunal, conforme entendimento 
sumulado no verbete nº 26-TCE. Consignou-se, ademais, que não havia comprovação de que 
as nomeações passadas e futuras efetivamente ocasionariam o descumprimento do limite de 
gasto com pessoal, existindo apenas um fundado receio de que isso viesse a acontecer, o que 
poderia ser esclarecido mediante adequada elaboração dos estudos de impacto, de modo que 
considerou-se a medida mais adequada condicionar a realização de novas nomeações de 
aprovados no concurso à apresentação dos documentos exigidos pela LRF, para demonstrar a 
suficiência dos cofres municipais, para arcar com as tais despesas permanentes e progressivas. 
Destacou-se, ademais, o atual contexto de enfrentamento à Covid-19, que trouxe impactos 
fiscais, econômicos e financeiros aos Municípios, sendo que a situação tratada no feito não 
alcança a admissão temporária de servidores que desenvolverão atividades relacionadas ao 
enfretamento da Covid19, o que poderia ocorrer, inclusive, ao arrepio das normas previstas nos 
artigos 16 e 17 da LRF, como decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6357, e 
depois incorporado à Constituição por meio da Emenda Constitucional nº 106, de 2020. 
Ressaltou que esse novo contexto pandêmico fez erigir significativas mudanças legislativas que 
trouxeram repercussão ao caso e, por isso, não se poderia olvidar o seu tratamento, ainda que 
em caráter mais superficial. À vista disso, consignou-se que a LC 173/2020 restringiu a 
admissão de pessoal até o final de 2021 aos entes afetados pela pandemia da Covid-19, na 
hipótese do art. 65 da LC 101/2000, ou seja, no caso dos municípios, quando houver 
reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia Legislativa, com exceção da regra 
inserta no próprio inciso IV, quanto às reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, 
não sendo possível aferir se o Município em referência teve reconhecido o estado de calamidade 
pública pela Assembleia Legislativa. Assentou, também, o Relator, a incidência da nova redação 
do art. 21 da LRF, que mantém as restrições para o aumento da despesa com pessoal, de modo 
que restou fixado que as nomeações que venham a ser realizadas, decorrentes do concurso 
público não estão dispensadas de observar as regras dos arts. 16 e 17 da LRF, ainda que venham 
a ocorrer durante o estado de calamidade pública para reposição de cargos efetivos, visto se 
tratar de despesa de caráter permanente, devendo ser observada, ainda, a vedação à nomeação 
de aprovados em concurso público nos 180 últimos dias de mandato. Ressaltou-se, também, 
que a suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-GP/TCE não 
alcança o cumprimento da medida cautelar discutida nos autos, pois se enquadra à hipótese de 
medida urgente excepcionado no art. 1º da referida norma. Os Conselheiros decidiram, à 
unanimidade, julgar pela concessão de medida cautelar para fins de determinar à Prefeitura 
Municipal de Jardim de Angicos que no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe ao Tribunal de 
Contas os seguintes documentos relativos às nomeações já realizadas de aprovados no concurso 
público regido pelo Edital nº 001/2019 – Região do Mato Grande Potiguar, observando as 
recomendações da Diretoria de Atos de Pessoal expostas na Informação Técnica, a saber: a) 
Estudo do impacto orçamentário-financeiro no ano das nomeações e nos dois exercícios 
subsequentes, nos termos delineados no Acórdão; b) Plano que contemple mecanismos de 
compensação para os efeitos financeiros das nomeações, comprovando-se a não afetação das 
metas de resultados fiscais da LDO do exercício de 2020, nos termos detalhados no Acórdão; 
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c) comprovação da existência de prévia dotação orçamentária na LOA do exercício de 2020; d) 
caso haja decretação de estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 no município, 
nos termos do art. 65 da LRF, abstenha-se até 31 de dezembro de 2021 de realizar nomeação 
de aprovados no concurso deflagrado pelo Edital nº 001/2019 – Região do Mato Grande 
Potiguar, salvo para reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos e desde que 
observadas as regras aplicáveis do atual art. 21 da LRF, com a redação dada pela LC 173/2020; 
e) não havendo a decretação do estado de calamidade pública, somente realize as novas 
nomeações se atendidas as regras dispostas na atual redação do art. 21 da LRF, com a redação 
dada pela LC 173/2020; e) encaminhe a este Tribunal todos os atos de admissão decorrentes 
do concurso, nos termos e prazo estabelecidos no art. 312 da Resolução nº 09/2012-TC e na 
Resolução nº 08/2012-TC, os quais deverão ser apreciados para fins de registro em autos 
apartados; além da fixação de multa pessoal e diária à gestora responsável no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, 
no caso do descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias fixado para o envio da documentação 
requerida. Processo nº 600443/2019 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 
03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.21. Acumulação de cargos públicos. Ausência de comprovação da conclusão dos processos 
administrativos disciplinares. Omissão do gestor. Postergação no tempo de eventuais 
ilegalidades existentes. Fumus boni iuris. Periculum in mora. Adoção de medida 
cautelar de ofício. Determinação ao gestor sob pena de multa diária.Trata-se de processo 
instaurado a partir do cruzamento de dados no Sistema Integrado de Auditoria Informatizada 
na área de Despesa de Pessoal (SIAI-DP) e constatação de possíveis acúmulos ilegais pelos 
servidores municipais da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN, no exercício de 2014, 
trazendo o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas aos autos dados atualizados da 
folha de pagamento. Da apuração levada a efeito, constatou-se que 58 (cinquenta e oito) agentes 
públicos cumulavam cargos em abril de 2019. Em virtude do não esclarecimento das situações 
relativamente a 6 (seis) servidores, entendeu o Relator suficientemente demonstrada a 
irregularidade da conduta omissiva do ente municipal a ensejar a atuação acautelatória da Corte 
de Contas (fumus boni iuris), a fim de evitar a postergação no tempo de eventuais ilegalidades 
existentes, o que poderia ocorrer pela demora no julgamento final do processo (periculum in 
mora). O eminente Relator, à vista do Poder Geral de Cautela atribuído às Corte de Contas, 
concluiu por assinar prazo para que a Prefeitura Municipal de São Tomé apresentasse os 
relatórios finais dos processos instaurados para a apuração da ilicitude na acumulação de cargos 
pelos servidores referidos nos autos. Verificou-se, ainda, que, no que tange às situações 
esclarecidas pela Municipalidade, o Corpo Técnico considerou irregular a acumulação de cargos 
por outros 7 (sete) servidores municipais, sobre os quais, inclusive, o Município apresentou 
petição após a inclusão do processo em pauta, entendendo o Relator que esta situação seria 
analisada após o cumprimento da medida cautelar indicada, a fim de se evitar tumulto no trâmite 
processual. Concluiu, também, pela manutenção do caráter seletivo atribuído ao feito, a fim de 
se resguardar a celeridade processual e salientou que os pedidos do Parquet Especial de 
instauração de Tomada de Contas Especial e de representação ao Ministério Público Estadual 
seriam apreciados após o amadurecimento da instrução processual. Por fim, com supedâneo no 
artigo 345 do RITCERN, concluiu pela adoção, de ofício, de medida cautelar, determinando à 
Prefeitura Municipal de São Tomé que em 30 (trinta) dias apresentasse os documentos 
necessários à demonstração da licitude na acumulação de cargos pelos 6 (seis) servidores 
primeiramente indicados, com a comprovação, nos 5 (cinco) dias subsequentes àquele 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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interregno, do cumprimento da medida determinada, sob pena de multa pessoal e diária ao 
gestor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 110, da Lei Complementar 
nº 464/2012. Por fim, consignou o Relator, na sessão de julgamento, em que estava presente o 
douto procurador Municipal de São Tomé, que fossem apresentados também os documentos 
relativos à situação dos outros 7 (sete) servidores, para que possibilitasse uma análise conjunta 
com os demais documentos a serem apresentados nos autos. Processo nº 19173/2014-TC – 
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.22. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração Pública. Vínculo. Interrupção. 
Consulta. O rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal 
é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do 
momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes 
ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida. No 
que diz respeito à atuação administrativa da unidade de vinculação do servidor, ficam 
preservados, sem alterações, os atos administrativos expedidos há mais de cinco anos em 
desacordo com essa orientação (art. 54 da Lei 9.784/1999), sem prejuízo da competência de 
controle externo do TCU, nos termos da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 1424/20, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 80, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.23. Remuneração. Greve. Desconto. Compensação de jornada. Abono de faltas. É irregular 
o abono de faltas de servidores públicos referentes a dias não trabalhados em decorrência de 
adesão a movimento grevista que não tenha sido provocado por conduta ilícita do Poder 
Público. A Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação ou estabelecer 
regras para compensação, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Acórdão nº 
1632/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.24. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa-fé. Administração Pública. 
Erro. 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). Acórdão nº 6707/2020, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 80, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.3 Fiscalização e Controle 
 

1.3.1 Gestão Administrativa. Sistema S. Contabilidade. Legislação. CFC. Secretaria do 
Tesouro Nacional. Entendimento. Aplicam-se aos serviços sociais autônomos, em 
complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, as normas de contabilidade pública emitidas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, na condição de órgão central do sistema de contabilidade federal. Acórdão nº 
1567/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
  

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A249/sinonimos%253Dtrue?uuid=50ff5790-c2d7-11ea-9736-83944d7bc69d
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/
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1.3.2 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. STF. Repercussão geral. Execução 
judicial. O entendimento proferido pelo STF no RE 636.886 (tema 899), a respeito da 
prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de 
contas, alcança tão somente a fase judicial de execução do título extrajudicial, não atingindo os 
processos de controle externo em trâmite no TCU, Acórdão nº 1567/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.3 Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 
ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República. Versam 
os autos sobre Consulta encaminhada por Presidente de Câmara Municipal, com o aval de mais 
de um terço dos vereadores, por meio da qual apresenta o seguinte questionamento: “É possível 
acrescentar fontes de recursos e elementos de despesas por projeto de lei ordinária sem 
considerar valores?” Em documento complementar, os consulentes destacam, ainda, as 
seguintes perguntas: “Em caso positivo, poderá ocorrer o acréscimo de fontes de recursos e 
elementos de despesas ilimitadamente? Considerando o princípio da transparência, o crédito 
suplementar não seria melhor opção para incluir fontes de recursos e elementos de despesas 
não previstos no orçamento?” O relator, Conselheiro Cláudio Couto Terrão, preliminarmente 
realçou os conceitos de elemento de despesa e fonte de recursos. O primeiro é destinado a 
identificar os objetos de gasto e o segundo trata da origem ou da procedência dos recursos que 
devem ser gastos em uma determinada finalidade. Observou que tanto o elemento de despesa 
como a fonte de recursos, componentes da classificação da despesa e da receita, 
respectivamente, vêm atender ao princípio da especificação, especialização ou discriminação 
orçamentária, segundo o qual as despesas e receitas devem constar do orçamento de forma 
detalhada e cuja base legal se encontra nos arts. 5º e 15 da Lei n. 4.320/64. Acrescentou que a 
Lei Orçamentária Anual (LOA), dada sua vocação para definir amiúde a alocação dos recursos 
públicos, é a destinatária desta modalidade principiológica, que tem em vista permitir e facilitar 
o exercício do acompanhamento e do controle do orçamento, evitando a adoção de ações 
genéricas e com excessiva flexibilidade. Apontou, ainda, que o tratamento legal e a finalidade 
dos institutos contábeis não deixam dúvidas acerca da necessidade de estarem vinculados a 
valores específicos, conforme texto do art. 167, incisos V e VII, da Constituição da República, 
que veda a concessão de créditos ilimitados e condiciona a abertura de crédito suplementar ou 
especial à prévia autorização legislativa e à indicação dos recursos. Baseando-se no princípio da 
especificação, aliado à disposição constitucional supracitada, respondeu negativamente ao 
primeiro e ao segundo questionamentos, pois não se encontra qualquer respaldo legal ou 
doutrinário para confirmar a proposição dos consulentes. Acerca das formalidades e 
mecanismos para modificação do orçamento, prosseguiu sublinhando as lições de Caldas 
Furtado, que destacam a existência de duas técnicas para alteração do orçamento em execução, 
quais sejam: créditos adicionais, que podem ser suplementares, especiais ou extraordinários e 
produzem mudança quantitativa no montante de recursos orçados; e estorno de verbas, que se 
concretiza por meio de remanejamentos, transposições ou transferências de recursos 
orçamentários e provoca modificação qualitativa nos créditos orçamentários. Pontuou que o 
art. 41, I e II, da Lei n. 4.320/64, por sua vez, classifica os créditos adicionais em suplementares, 
destinados ao reforço de dotação orçamentária, e especiais, destinados a despesas para as quais 
não haja dotação orçamentária específica, sendo que, para as duas situações, o art. 43 da mesma 
lei exige a existência de recursos disponíveis. Nesse diapasão, reforçou a advertência da Unidade 
Técnica, no sentido de que todas as alterações efetuadas em créditos orçamentários – seja por 
mudança de fonte, abertura de créditos adicionais ou realocações orçamentárias – devem 
sempre observar a fonte de recurso à qual a dotação está vinculada, em atendimento aos arts. 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 30 de 78 

8º, parágrafo único, e 50, I, ambos da Lei Complementar n. 101/00. Isto posto, afirmou que a 
inclusão de uma nova fonte de recursos em reforço do total do crédito deve ser realizada sob a 
forma de abertura de crédito suplementar, nos termos do art. 41, I, da Lei n. 4.320/64, e que, 
além da observância da forma legal, esta inclusão está condicionada à existência de recursos 
disponíveis, advindos de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação na mesma fonte, 
em virtude da vinculação da finalidade. Alertou que há exceção à regra de utilização da abertura 
de crédito suplementar para inclusão de nova fonte de recursos, nas hipóteses de receitas do 
Fundeb, do ensino e da saúde, bem como do financiamento do SUS. Lado outro, no que toca 
aos elementos de despesa, o modelo utilizado para realização de alterações variará conforme a 
forma de detalhamento do orçamento, conforme regulamentação desta Corte de Contas 
conferida à matéria, por meio da Instrução Normativa n. 05/11, com a redação atualizada pelas 
Instruções Normativas n. 15/11 e n. 07/13. À vista da regulamentação interna, bem como da 
legislação aplicável à espécie, assim como manifestação da Unidade Técnica, julgou que, caso a 
lei orçamentária tenha sido detalhada até o nível de modalidade de aplicação (terceiro e quarto 
dígitos da classificação da natureza de despesa), eventuais alterações nos elementos de despesa 
dispensam a abertura de créditos adicionais, por configurarem ajuste gerencial, sendo que, nessa 
situação, o registro do fato em um ato administrativo para controle é suficiente. Quando, porém, 
o orçamento estiver discriminado até o nível de elemento de despesa, na forma prevista no art. 
15, caput, da Lei n. 4.320/64, a inclusão de novos elementos de despesa deve ser 
operacionalizada por meio de créditos adicionais especiais, quando não haja dotação 
orçamentária específica, ou de créditos adicionais suplementares, quando se destine ao reforço 
de dotação orçamentária já existente, nos termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal, 
ressaltando-se que, consoante disposto no art. 167, V, da Constituição da República, a abertura 
de créditos especiais e suplementares está condicionada à prévia autorização legislativa e 
indicação dos recursos correspondentes. Com efeito, em face da regulamentação estabelecida 
nos níveis constitucional, legislativo e normativo interno, entendeu que os três questionamentos 
formulados podem ser esclarecidos da seguinte forma: “Não é possível a inclusão de fontes de 
recursos e elementos de despesas em valores ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, 
da Constituição da República. A inclusão de nova fonte de recurso deve ser realizada mediante 
a abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 43 da Lei n. 4.320/64, por 
lei ordinária e com especificação dos valores, observada a existência de recursos disponíveis 
nesta fonte. Caso a lei orçamentária tenha sido detalhada até a modalidade de aplicação, a 
inclusão de novo elemento de despesa, sempre com a discriminação de valores, prescinde de 
abertura de crédito suplementar, situação em que as alterações podem ser realizadas por ato 
administrativo, para fins de controle gerencial. Caso a lei orçamentária tenha sido discriminada 
até o elemento da despesa, a inclusão de novos elementos de despesa deve ser operacionalizada 
por meio de créditos adicionais especiais, quando não haja dotação orçamentária específica, ou 
de créditos adicionais suplementares, quando se destine ao reforço de dotação orçamentária já 
existente, nos termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal. Ressalte-se que, consoante 
disposto no art. 167, V, da Constituição, a abertura de créditos especiais e suplementares está 
condicionada à prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes.” O 
conselheiro substituto Licurgo Mourão pediu vista dos autos e ao retomar o julgamento 
acompanhou o relator na íntegra, assim como o restante do Tribunal Pleno. Consulta n. 
1058894, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 
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1.3.4 Contabilidade. Execução Orçamentária. Atenuante de execução deficitária. Poder 
Legislativo. Repasse de duodécimo.  A existência de déficit da execução orçamentária do 
Poder Legislativo, causada pela ausência de repasse ou repasse a menor dos duodécimos devidos 
pelo Poder Executivo, constitui atenuante da irregularidade, conforme Resolução Normativa 
43/2013 do TCE/MT. 2. A responsabilização dos gestores nos casos de execução orçamentária 
deficitária deve considerar “os obstáculos e as dificuldades reais do gestor” e “as circunstâncias 
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”, nos termos do 
artigo 22, caput e § 1º, da LINDB. Acórdão nº 27/2020-TP, Boletim de Jurisprudência TCEMT 
nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.5 Controle interno. Segregação de funções. Tesoureiro, presidente da CPL, pregoeiro e 
fiscal de contratos. O exercício concomitante das funções de tesoureiro, presidente da 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), pregoeiro e fiscal de contratos administrativos não 
observa o princípio da segregação de funções. 2. A segregação de funções, princípio básico do 
sistema de controle interno, consiste na separação de funções, nomeadamente de autorizações, 
aprovações, execução, controle e contabilização das operações. Pelo princípio da segregação, 
nenhum servidor ou seção administrativa deve participar ou controlar todas as fases inerentes à 
execução e controle da despesa pública, que devem ser executadas por pessoas e setores 
independentes entre si, inclusive, possibilitando a realização de uma verificação cruzada. Acórdão 
nº 13/2020-PC, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.6 Patrimônio. Inventário físico-financeiro. Procedimentos. Na realização do Inventário 
Físico-Financeiro por comissão específica, devem ser verificados: a) a integridade dos bens e seu 
atual estado de conservação; b) os procedimentos como a fixação da plaqueta de identificação, 
condições de uso ou forma de utilização dos bens; c) a indicação dos responsáveis pela guarda 
de bens; d) as informações relativas à presença de avarias que inutilizem os bens ou que ensejem 
seus recolhimentos à gerência de patrimônio, acompanhadas das medidas legais necessárias à sua 
baixa contábil; e) o apontamento dos bens não existentes no sistema de controle que existem 
fisicamente, ou vice-versa, com sugestões de ajustes (contábeis ou no sistema de controle) 
embasados tecnicamente. 2. A não realização do Inventário Físico-Financeiro prejudica a 
conciliação entre os registros contábeis e a existência física de bens, frustrando a fidedignidade 
dos lançamentos no Balanço Patrimonial. Acórdão nº 88/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 
TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.7 Prestação de contas. Educação. CDCEs. Escriturações e demonstrações contábeis. A 
autonomia configurada aos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar (CDCEs) não lhes 
dispensa de adotar as escriturações e demonstrações contábeis, em virtude do dever de prestar 
contas da utilização de recursos públicos gozar de status constitucional, previsto no artigo 70, 
parágrafo único, da Constituição Federal. Acórdão nº 96/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 
TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.8 Responsabilidade. Contratação irregular de serviços. Parecer jurídico com erro grosseiro. 
Gestor público. A decisão tomada com base em parecer jurídico com erro grosseiro, permitindo-
se a contratação irregular de serviços permanentes por meio de licitação, em detrimento de 
concurso público, não afasta, por si só, a responsabilidade do gestor público supervisor dos atos. 
Acórdão nº 11/2020-SC, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 
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1.3.9 Responsabilidade. Levantamento patrimonial. Gestor. Ainda que, com base em 
normatização interna, o inventariamento dos bens móveis e imóveis da Administração Municipal 
seja de competência do setor de Patrimônio, cabe a responsabilização da autoridade gestora, 
mesmo que indireta, no caso de conduta omissiva em não assegurar a realização de levantamento 
do patrimônio, haja vista o seu dever constitucional, inderrogável e intransferível de encaminhar 
ao Tribunal de Contas, por meio do Balanço Geral Anual, os lançamentos constantes do Balanço 
Patrimonial que espelhem a devida conciliação entre os registros contábeis e a existência física 
dos bens. Acórdão nº 88/2020-TP, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.10 Antecipação de pagamentos de contrato de transporte escolar em decorrência da 
pandemia do Coronavírus. Trata-se de Consulta formulada nos seguintes termos: (a) é 
possível antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviços de transporte escolar 
com contratos ativos enquanto as aulas presenciais se encontram suspensas e o valor pago ser 
descontado quando as aulas presenciais retornarem à normalidade e os prestadores voltarem a 
efetuar o transporte dos alunos?; e (b) as disposições da Medida Provisória nº 961, de 06 de 
maio de 2020, que autoriza pagamentos antecipados nas licitações e contratos, aplicam-se 
também aos contratos em vigência? No que tange ao item (a), o Relator afirmou não ser possível 
a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços de transporte escolar enquanto as aulas 
presenciais se encontrarem suspensas, realizando-se a compensação dos valores adiantados 
quando as aulas presenciais retornarem à normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o 
transporte dos alunos, visto que referida conduta não encontra amparo no ordenamento 
jurídico brasileiro, nem tampouco na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Em resposta ao questionamento (b), declarou que as regras da Medida Provisória nº 961/2020, 
incluindo as hipóteses de antecipação do pagamento, destinam-se a garantir a aquisição de bens, 
serviços e insumos durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20.3.2020, não se aplicando aos contratos em vigência, tendo em vista que 
os requisitos estabelecidos pela norma legal são de observância prévia às contratações, o que 
não ocorreu no caso dos contratos em andamento. Assinalou que, caso haja conveniência e 
oportunidade e não ocorra o comprometimento dos limites orçamentários e financeiros, é 
possível ao município promover a análise das cláusulas econômicas do contrato buscando 
eventual manutenção da contraprestação das despesas fixas do instrumento (por exemplo, 
remuneração dos motoristas), realizando o reequilíbrio financeiro futuramente, observadas as 
seguintes diretrizes: (a) a manutenção dos referidos pagamentos não deve comprometer a 
capacidade orçamentária e financeira do Município, devendo o gestor promover estudos de 
viabilidade de manutenção das contratações sopesando em todos os casos a saúde financeira do 
ente; (b) a referida manutenção apenas pode abranger os custos fixos do contrato, especialmente 
o valor correspondente à remuneração dos motoristas, não havendo que se falar em pagamento, 
nesse momento de suspensão, das despesas variáveis, como lucro do contratado, combustível, 
lubrificantes, depreciação dos veículos, dentre outras despesas variáveis; (c) valor a ser pago 
pelo Município com a remuneração dos motoristas deve levar em conta a possibilidade de 
redução do salário em virtude da redução da carga horária, conforme permitido pela Medida 
Provisória nº 936, ou seja, ainda que o contratado não tenha realizado tal negociação de redução 
salarial com seus empregados, o município não poderá pagar o valor integral dos respectivos 
salários; (d) os valores pagos devem necessariamente ser compensados com os futuros valores 
a serem dispendidos quando as aulas presenciais retornarem à normalidade e os prestadores 
voltarem a efetuar o transporte dos alunos, sob pena de responsabilização do gestor público. 
Ressaltou, por fim, que a eventual implementação das medidas deve ser efetivada, 
preferencialmente, considerando: (e) a necessidade de análise prévia Rua 68, nº 727 - Centro - 
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www.tcm.go.gov.br individualizada dos itens e custos de cada contrato, com participação do 
contratado e dos setores da Administração responsáveis pela execução e fiscalização contratual; 
(f) a possibilidade de suspensão consensual da execução do contrato administrativo, com 
participação da Administração e dos contratados, devidamente formalizada e contendo 
justificativa a respeito dos prazos, das despesas fixas que serão mantidas, dentre outras questões 
consideradas relevantes; e (g) o direito unilateral reconhecido à Administração de solicitar a 
retomada da execução contratual. A proposta de parecer foi aprovada por unanimidade 
Acórdão-Consulta nº 00007/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 23, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-
23.pdf.  

1.3.11 Verificação do cumprimento das determinações das leis de transparência pelos poderes 
executivos e legislativos dos municípios goianos. Verificação realizada pela Secretaria de 
Licitações e Contratos, na forma do mandamento disposto do art. 19 da Resolução 
Administrativa TCMGO nº 104/17 e do art. 5º da Instrução Normativa TCMGO nº 05/12, 
quanto ao cumprimento pelos Poderes Executivos e Legislativos dos municípios goianos das 
determinações constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente quanto à 
transparência da gestão fiscal (alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 131/2009, Lei 
da Transparência, e pela Lei Complementar nº 156/ 2016), Lei Federal nº 12.527, da Lei Federal 
nº 13.460, (Lei de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 
da administração pública), e Resolução ATRICON nº 09/2018 e da Resolução Administrativa 
TCMGO nº 037/19. A transparência administrativa do Poder Público está intimamente ligada 
aos princípios constitucionais da publicidade e do direito de acesso às informações públicas. É 
competência dos Tribunais de Contas a fiscalização do cumprimento das normas relativas à 
transparência pelos seus jurisdicionados. Assim, considerando a avaliação dos Portais de 
Transparência/Sites Oficiais dos municípios, este Tribunal se manifestou pela (1) regularidade: 
(1.1) dos poderes executivos dos municípios de Abadiânia, Britânia, Caçu, Diorama, Divinópolis 
de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, Paraúna, São Francisco de Goiás e São João da 
Paraúna; (1.2) dos poderes legislativos dos municípios de Doverlândia, Mundo Novo e São 
Francisco de Goiás. Pela (2) regularidade com ressalva: (2.1) dos poderes executivos dos 
municípios de Baliza, Goiatuba, Itapuranga, Matrinchã, Petrolina de Goiás, Santo Antônio de 
Goiás e Turvelândia; (2.2) dos poderes legislativos dos municípios de Bom Jardim de Goiás, 
Edéia, Goiás, Itapaci, Mozarlândia e Paraúna. Os demais municípios não listados tiveram 
julgamento pela irregularidade dos aspectos analisados. Foi concedido certificado de qualidade 
de transparência pública aos Poderes Executivos dos municípios de Britânia, Caçu, Diorama, 
Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, Paraúna e São Francisco de Goiás, e 
ao Poder Legislativo do município de São Francisco de Goiás, em reconhecimento às boas 
práticas de transparência. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02745/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 106, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

1.3.12 Tomada de Contas. Dano Ausência de Solidariedade com o Ente Municipal.  
Não restando demonstrado que os recursos foram aplicados em prol da Municipalidade, cabe ao 
gestor responder, exclusivamente, pelo dano causado ao Concedente, não havendo que se falar 
em solidariedade do ente municipal. Processo nº 116.116-5/10, Boletim de Jurisprudência do 
TCERJ Nº 3/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br  
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1.3.13 Administrador Público. Responsabilização. Ausência de Elementos. Ilícito Afastado. 
A responsabilização de agentes públicos deve seguir critério consentâneo com o sistema 
normativo. Nesse sentido, sabe-se que todo fato lesivo é formado por conduta, culpa, nexo causal 
e resultado, e a ausência de qualquer desses elementos afasta a ocorrência de ilícito – no caso, 
administrativo. Processo nº 213.071-1/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

1.3.14 Suprimento de fundos. Falta de planejamento e organização que atraem a 
responsabilidade dos gestores. Inaplicabilidade da Súmula nº 20 TCE. Irregularidade 
detectada na origem. A aquisição de bens e serviços mediante suprimento de fundos somente 
se justifica nos casos em que a despesa não possa subordinar-se ao processo normal de 
contratação pública (art. 68, da Lei nº 4.320/1964). Tratando-se de combustíveis e alimentos, 
pela previsibilidade de sua utilização ao longo de todo o exercício financeiro, entendeu-se que as 
despesas deveriam ter sido licitadas. No caso analisado, considerando que a falta de planejamento 
e organização teve origem na administração central do órgão, o Plenário da Corte afastou a 
aplicação de seu preceito sumular nº 20. Constatou-se que a irregularidade não se verificava na 
execução do adiantamento, mas na sua origem. Com base no princípio da consunção, foram 
responsabilizados apenas os gestores do órgão, não restando ao suprido qualquer penalidade, vez 
que funcionava na simples condição de subordinado, sem que lhe fosse possível se furtar à 
realização da despesa. Processo nº 7471/2013-TC – R, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 

1.3.15 Contas anuais de Governo. Período com três gestores municipais. Ausência de 
irregularidades imputadas à gestão de dois prefeitos. Parecer prévio favorável à 
aprovação das contas em relação a esses. Irregularidades apontadas à gestão de um deles. 
Não adoção de medidas para inscrição e cobrança da Dívida Ativa. Déficit financeiro. 
Inconsistência na apuração do saldo patrimonial. Divergência no saldo das contas. 
Restos a pagar de bens móveis. Parecer prévio favorável à aprovação das contas, com 
ressalvas. Instauração do processo autônomo para apuração de responsabilidade. 
Recomendação ao atual gestor para melhoria da qualidade das demonstrações contábeis. 
Na 11ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou as contas anuais de governo 
do município de São José de Campestre, atinentes ao exercício de 2009, quando a gestão 
municipal foi exercida por três gestores, Laércio José de Oliveira (01/01 a 20/05), José André de 
Mendonça (21/05 a 20/08) e José Borges Segundo (21/08 a 31/12). Na situação dos autos, a 
análise técnica constatou que a despesa com pessoal do Poder Executivo de São José de 
Campestre atingiu 60,09% da Receita Corrente Líquida ao final do exercício de 2009, aduzindo 
o Corpo Técnico que o percentual de despesas com pessoal na gestão do Sr. José Borges Segundo 
foi de 32,16%, alcançando o cumprimento da norma legal. Deduziu, por sua vez, que o 
descumprimento dos limites teriam como responsáveis os gestores anteriores (Laércio José de 
Oliveira e José André de Mendonça) e, em virtude de não ter havido a separação da gestão dos 
mesmos nas informações constantes do Relatório Anual, opinou o Corpo Técnico pela 
responsabilidade conjunta dos gestores. Entendeu o Relator, incialmente, pela inconsistência do 
cálculo apresentado pelo Corpo Técnico, que se referia à despesa com pessoal no período de 
21/08 a 31/12/2009 (gestão do José Borges Segundo), isto porque foi utilizada como base de 
cálculo toda a Receita Corrente do exercício e a despesa apenas do período, resultando em grave 
distorção, com violação do art. 18, §2º, da LRF. Assim, afirmou que não seria possível afastar a 
responsabilidade do Sr. José Borges Segundo, gestor municipal de 21/08 a 31/12/2009, não 
tendo, por outro lado, sido possível precisar, segundo a DAM, qual o momento o limite de 
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despesas com pessoal foi ultrapassado - se já no 1º semestre de 2012 ou apenas ao final do 
exercício, asseverando que, ainda que o gasto com pessoal tivesse sido ultrapassado já no 1º 
semestre de 2009, não seria possível desaprovar as contas dos gestores da época (Srs. Laércio 
José de Oliveira e José André de Mendonça). E, só havendo nos autos evidências de que o 
descumprimento ocorreu ao final do exercício, entendeu que havia prazo para o Sr. José Borges 
Segundo adotar as medidas do artigo 23 da LRF, consoante decidido no Acórdão nº 24/2019, na 
10ª Sessão do Tribunal Pleno, ocorrida em 21/02/20191 . Diante disso, concluiu que o 
descumprimento do artigo 169 da CF não deveria ser considerado para a desaprovação das 
contas, entendimento também adotado pela 2ª Câmara nos Acórdãos nº 125/2019 – TC e 
159/2019 – TC. Destacou, ainda, o eminente Relator, que, sendo esta a única irregularidade 
imputada pelo Corpo Técnico aos Srs. Laércio José de Oliveira e José André de Mendonça, 
deveria haver a emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das suas contas. Já, quanto ao 
gestor Sr. José Borges Segundo, entendeu o Relator pela emissão de Parecer Prévio favorável à 
aprovação de suas contas, com ressalvas, vez que: 1) o gestor em tela não adotou providências 
para a inscrição e cobrança da Dívida Ativa e não impugnou esse ponto específico do relatório 
de auditoria; 2) houve déficit financeiro, apurado pelo Corpo Técnico, no exercício financeiro de 
2009 e 3) a análise técnica identificou inconsistência na apuração do Saldo Patrimonial e 
divergência na apuração dos Restos a Pagar e dos Bens Móveis do Ativo Permanente. Ao final, 
determinou-se a instauração de Processo de Apuração de Responsabilidade, em razão das 
irregularidades apontadas, nos termos do artigo 61 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012 
e a expedição ao atual Chefe do Poder Executivo de São José de Campestre de recomendação 
para a melhoria da qualidade das demonstrações contábeis. Processo nº 4685/2010 – TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 

1.3.16 Representação. Inspeção Especial. Situação funcional dos servidores municipais. Tese 
fixada pelo STF no âmbito do RE nº 848.826/DF não prejudica a competência do 
Tribunal para julgamento de contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador 
de despesas. Emissão de parecer prévio. Incidência da prescrição decenal quanto às 
irregularidades formais ocorridas antes de 06.04 de 2002. Iliquidez parcial da matéria 
quanto à acumulação indevida de funções públicas. Contratação de servidores 
comissionados e temporários sem prévia regulamentação em lei ocorridos entre 2005 a 
2007 que não foram alcançados pela prescrição decenal. Afrontam o art. 37, incisos V e 
IX da CF. Ausência do fumus bom iuris e de periculum in mora necessários à adoção de 
medidas acautelatórias. Reclassificação de cargo depende de Lei de competência da 
Câmara Municipal, não podendo ser realizada mediante portaria. Pastas funcionais 
incompletas impedem fiscalização dos atos de admissão por parte do Tribunal. 
Imposição de multas ao gestor. Recomendações ao corpo técnico e atual do gestor.  Na 
12ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas apreciou Representação formulada pelo 
Ministério Público de Contas, noticiando possíveis irregularidades no quadro funcional da 
Prefeitura Municipal de Upanema-RN, que resultou em Inspeção Especial, em cumprimento ao 
Acórdão n.º 835/2005-TCE/RN. Prefacialmente, pontuou-se que a tese fixada pelo STF no 
âmbito do RE n.º 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para julgamento de 
contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas, pois que trata 
exclusivamente dos efeitos do julgamento das contas do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, inciso 
I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990, permanecendo intacta a competência dos Tribunais 
de Contas para o exercício de sua competência fiscalizatória e para a eventual imputação de 
sanções aos responsáveis em virtude do descumprimento da legislação pertinente à boa 
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administração dos recursos públicos, sendo cabível a emissão de parecer prévio, nos moldes do 
art. 2º da Resolução nº 31/2018 – TC. Prejudicialmente ao mérito, foi reconhecida a incidência 
da prescrição decenal quanto à pretensão punitiva, com fundamento no art. 170, da LCE n.º 
464/2012, relativamente às nomeações de servidores ocorridas em 1999, 2000 e 2001. No mérito, 
o Relator assentou que as nomeações de servidores comissionados e a celebração de contratos 
temporários, sem prévia regulamentação legal, ocorridos entre 2005 e 2007, não foram alcançados 
pela prescrição decenal e afrontariam o art. 37, incisos V e IX, da CF, contudo assinalou que tais 
situações não mais persistiam no Município em referência, sendo que aliado ao decurso de mais 
de 10 (dez) anos da inspeção, considerou afastados o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
necessários à adoção de medidas acautelatórias sugeridas pelo MPC. O Relator sugeriu 
recomendação ao atual gestor municipal, para que adote medidas necessárias a sanar eventuais 
irregularidades, caso ainda subsistentes, bem assim à Diretoria de Despesa com Pessoal para que 
considere as irregularidades funcionais constatadas como possíveis pontos de verificação em 
futuras auditorias realizadas no âmbito do Poder Executivo. Com relação aos 09 servidores 
admitidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, desses, 07 nomeações restaram 
alcançadas pela prescrição, pois que ocorreram antes de 06/04/2002, e as outras 02 decorreram 
de aprovação em concurso público, conforme demonstrado no decorrer da instrução. Foi 
considerada irregular a reclassificação de função de “Telefonista” para “Assistente 
Administrativo” à míngua de amparo legal, uma vez que, nos moldes da Lei Orgânica Municipal, 
seria competência da Câmara Municipal a transformação de cargos, não sendo possível o gestor 
fazê-lo mediante Portaria, configurando desvio de função. No que tange à acumulação de funções 
públicas, foi reconhecida a iliquidez da matéria. Com relação à ausência de informações nas pastas 
funcionais dos servidores da Prefeitura, o Relator entendeu que tal omissão inviabiliza a 
verificação da legalidade das contratações, pois não há como se analisar o cumprimento de todos 
os requisitos legais para a posse. Os Conselheiros decidiram, à unanimidade, reconhecer, como 
matéria prejudicial ao mérito, a incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinada no art. 
170 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, em relação às irregularidades de natureza formal 
ocorridas antes de 06 de abril de 2002; reconhecer a iliquidez da matéria, nos termos do art. 76 
da Lei Orgânica deste Tribunal, quanto à acumulação indevida de cargos; aplicação de multa ao 
gestor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela admissão de servidores comissionados sem prévia 
regulamentação em lei; de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela celebração de contratos temporários 
sem previsão legal; de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da reclassificação de cargo sem 
amparo legal; tudo com fulcro no art. 102, II, f, da lei Complementar Estadual nº 121/1994; 
conferir prazo de 30 (trinta) dias para que o atual Prefeito Municipal remeta os documentos 
necessários à análise da admissão dos servidores efetivos admitidos após a Constituição de 1988, 
que compõem o quadro de pessoal da Municipalidade; recomendar ao atual Prefeito da 
municipalidade que proceda à correção das irregularidades apontadas nos autos, caso ainda 
subsistentes; recomendar à Diretoria de Despesa com Pessoal deste Tribunal que considere as 
constatações destacadas no voto no planejamento de futuras auditorias no âmbito da Prefeitura 
Municipal; além de emitir parecer prévio para instrumentalizar o julgamento pela Câmara 
Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho 
de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018.Processo nº 15105/2002 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 
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1.3.17 Plano de Fiscalização Anual 2013-2014. Município. Tese fixada pelo STF no âmbito do 
RE nº 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para julgamento de contas 
de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas. Emissão de parecer 
prévio. Concessão de diárias sem a devida comprovação da realização do deslocamento 
em prol do ente público importa no dever de ressarcimento. Impossibilidade de 
presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes, diante de 
comprovação de frota pertencente ao órgão. Possibilidade de apurar débito se 
subsistente quantidade excessiva e desproporcional de combustíveis e lubrificantes, 
desvio de finalidade ou sobrepreço. Caracteriza dano ao erário a aquisição de material 
sem comprovação de sua destinação pública ou contratação de serviço sem comprovação 
da efetiva prestação, inteligência da Súmula n.º 22-TCE/RN. Contratação sem concurso 
44 de profissionais para o desempenho de atividades habituais e rotineiras enseja a 
aplicação de sanção administrativa |Súmula nº 28 – TCE/RN. Na falta de ato normativo 
dispondo de forma diversa, o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde é o 
Prefeito. Pagamento antecipado de apresentação artística não possui amparo legal. 
Súmula nº 01 – TCE/RN. Contratação direta de artista através de empresário ad hoc não 
atende aos pressupostos no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. Não é cabível a aplicação de 
multa pela inexistência do órgão de controle interno quando resta comprovado que o 
gestor municipal adotou as medidas a seu alcance para sua instituição. Pagamento 
indevido de multas e juros sobre saldo devedor sujeita o responsável à devolução dos 
valores. Súmula nº 21 – TCE/RN |Ordenador de despesas está sujeito à devolução dos 
valores ante a ausência de interesse público na reforma de imóveis. O Decreto nº 
3.555/2000 prevê expressamente que o pregão não se aplica às contratações de obra. A 
denominação dada pela Administração ao objeto contratado de “aquisição e instalação” 
não descaracteriza a natureza do objeto contratado que continua sendo uma obra. 
Desapropriação de imóvel com base em laudo de avaliação elaborado por pessoa não 
qualificada e sem indicação da pesquisa mercadológica do valor do metro quadrado 
inviabiliza o cumprimento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Dever de 
ressarcimento ao erário. Aplicação de multas. Na 14ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 
de Contas apreciou auditoria in loco realizada na Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues, 
prevista no Plano de Fiscalização Anual 2013-2014. Prefacialmente, pontuou-se que a tese fixada 
pelo STF no âmbito do RE n.º 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para 
julgamento de contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas, pois que 
trata exclusivamente dos efeitos do julgamento das contas do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, 
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990, permanecendo intacta a competência dos 
Tribunais de Contas para o exercício de sua competência fiscalizatória e para a eventual 
imputação de sanções aos responsáveis em virtude do descumprimento da legislação pertinente 
à boa administração dos recursos públicos, sendo cabível a emissão de parecer prévio, nos moldes 
do art. 2º da Resolução nº 31/2018 – TC. Apontou, o Relator, ausência de impugnação específica 
por parte do gestor quando às concessões de diárias sem comprovação da efetiva realização das 
viagens, de modo que ante a ausência de documentos suficientes para atestar a realização de 
deslocamentos no interesse da Prefeitura Municipal, não havia como certificar a finalidade 
pública das despesas, o que enseja o dever de ressarcimento do valor despendido, conforme 
disposto na Súmula nº 23 -TCE. Verificou-se, ademais, que a Prefeitura Municipal gastou 
R$1.093.488,37 (R$252.896,80 + R$840.591,57 com recursos dos Royalties) com a aquisição de 
combustíveis e lubrificantes automotivos, compreendendo, o Relator, que diante da 
comprovação de frota pertencente ao órgão não seria possível presumir a existência de dano ao 
erário, e concluiu que somente se poderia apurar débito caso subsistente quantidade excessiva e 
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desproporcional desses insumos, desvio de finalidade ou sobrepreço, o que não ficou 
demonstrado nos autos. Pontuou, o Relator, que a ausência de indicação dos veículos nas notas, 
da assinatura do servidor autorizando o abastecimento, e demais informações sobre a destinação 
do combustível, no caso concreto, possui conotação de ordem formal, por descumprimento de 
determinação legal, dando ensejo à aplicação de multa. O Relator também condenou o gestor 
responsável à devolução de quantia ao erário, referente ao pagamento de serviços médicos cuja 
prestação não foi comprovada, bem assim em razão ausência de comprovação da destinação 
pública de materiais esportivos adquiridos pelo município. À vista da doutrina e da jurisprudência 
dos Tribunais de Contas, entendeu, ainda, o Relator, que a ausência de ordenador de despesa 
próprio para o Fundo Municipal de Saúde não configura irregularidade passível de sanção, vez 
que na ausência de ato normativo dispondo de forma diversa, o ordenador de despesas do 
referido fundo especial seria, em princípio, o Prefeito Municipal. Considerou irregular o 
pagamento antecipado de 40% (quarenta por cento) dos contratos firmados com bandas e 
artistas, pois que em afronta os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, na linha do entendimento 
sedimentado na Súmula n.º 01-TCE. Também foram consideradas irregulares a ausência de 
publicação de extrato contratual oriunda do Pregão Presencial nº 50/2012, em afronta ao artigo 
61 da Lei nº 8.666/93, bem assim, a contratação por inexigibilidade de licitação de assessorias 
jurídicas e contábil, vez que tinha por objeto serviços de natureza ordinária os quais deveriam ser 
prestadas por servidores do quadro, admitidos mediante prévia realização de concurso público, 
na esteira do art. 37, inciso II, da Constituição Federal e da Súmula n.º 28-TCE. O Relator 
também reputou irregular a contratação de profissionais do setor artístico por meio de empresário 
não exclusivo, pois em desacordo ao previsto no art. 25, III, da Lei 8.666/93. Foi, ainda, 
condenado o gestor à devolução aos cofres públicos de quantia referente à aquisição de materiais 
permanentes, os quais não foram localizados no município, e em cujas notas fiscais não havia 
ateste. Quanto à ausência de controle interno, restou comprovado que, a despeito da ausência de 
órgão de controle interno, o gestor municipal adotou as medidas a seu alcance para sua 
instituição, de modo que foi afastada a irregularidade. Restou caracterizado, ademais, omissão 
quanto à apresentação de documentos essenciais à comprovação de despesas do Fundo 
Municipal de Saúde e dos recursos dos Royalties, atraindo a presunção de dano ao erário e 
importando na condenação do ordenador das despesas à restituição dos valores cujo emprego 
regular não foi evidenciado. No que tange ao pagamento de encargos sobre saldo devedor na 
conta dos Royalties, e ao pagamento de encargos por atraso em contas de energia elétrica, água, 
previdência social e telefonia, compreendeu o Relator que foram indevidos, com a consequente 
imposição da devolução dos valores, conforme entendimento sedimentado na Súmula n.º 21-
TCE. Fixou-se também o entendimento de que a simples listagem dos munícipes participantes 
de programas sociais, à conta dos recursos dos Royalties, não cumpre o disposto no art. 15, da 
Resolução nº 22/2011- TCE, que exige a qualificação e o endereço do beneficiário de cada 
despesa, de modo que foi imputado ao gestor o dever de ressarcimento do valor correspondente. 
Foi imputado, ainda, ao gestor, o dever de ressarcimento quanto a valores pagos a título de ajuda 
de custo, com recursos provenientes de royalties, para fins de reembolso de serviço 
desempenhado no Fórum da Comarca de Pendências/RN, a qual teria sido concedida a partir de 
solicitação do Juiz de Direito da Comarca de Pendências, mediante simples ofício, sem menção 
a qualquer convênio celebrado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado para esse fim, 
sendo que tal ofício não foi juntado aos autos. Também foi imputado multa ao gestor 
responsável, ante a ausência de documentos do Conselho do FUNDEB, em afronta ao art. 33, 
da Resolução n.º 22/2011-TCE. Restou, outrossim, configurado dano ao erário, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em razão da aquisição de obras de arte pelo município, sendo que das 
03 (três) esculturas adquiridas, uma não foi localizada e outra está na posse de um servidor da 
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Prefeitura. Ademais, foi determinado o ressarcimento ao erário de valor correspondente à 
reforma de imóveis particulares, contratada mediante Tomada de Preço pelo Município, ante a 
ausência de interesse público na realização da obra. Igualmente, restou configurado dano ao 
erário na aquisição de material de construção pela municipalidade sem comprovação da sua 
destinação pública, além de pagamento por material não empregado na obra na execução do 
contrato n.º 347/2012. Verificou-se, outrossim, a indevida contratação de obra por meio de 
Pregão presencial, uma vez que a denominação quanto ao objeto do contrato dada pela 
Administração de “aquisição e instalação” não descaracterizou a sua natureza de obra. Foram 
ainda identificadas irregularidades formais, em decorrência das quais foram aplicadas multas. Os 
Conselheiros decidiram, à unanimidade, pela irregularidade da matéria, nos termos do art. 78, 
incisos II e IV, da Lei Complementar Estadual nº 121/1994 e art. 75, incisos II e IV, da Lei 
Complementar Estadual nº 464/2012, pela imposição do dever de ressarcimento aos 
responsáveis individualizados no acórdão, totalizando R$ 2.441.168,59; a aplicação de multas a 
cada responsável individualizado; a expedição de recomendações à Prefeitura, à Câmara 
Municipal e à Diretoria de Administração Municipal; além de emissão de parecer prévio para 
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, 
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela 
Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018. 
Processo nº 9656/2013 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível 
em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 

1.3.18 Apuração de Responsabilidade. Acumulações ilícitas de cargos públicos no quadro 
funcional do Poder Executivo do Município em situações não excepcionadas pelo 
regramento constitucional. Afigura-se inconstitucional, portanto, ilícita, a situação de 
acumulação não autorizada pelo ordenamento jurídico constitucional pátrio, 
incompatível ou o tríplice vínculo. Afronta ao art. 37, XVI, alíneas “a” a “c”, da CF e art. 
26, XVI, alíneas “a” a “c”, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Adoção 
pela atual gestora de medidas para sanar as ilegalidades verificadas no quadro funcional 
do referido município afasta a imputação de multa. Inaplicabilidade de multa servidoras 
envolvidas, ante ausência de citação para integrar o processo. Desnecessidade da 
abertura de processos de apuração de responsabilidade, vez que houve o desligamento 
dos cargos acumulados ilegalmente, com a regularização da situação funcional das 
servidoras. Ausência de apuração de possível dano ao erário decorrente da acumulação 
indevida dos cargos públicos, ante a carência de elementos que indiquem eventual falta 
de prestação de serviços por parte das servidoras indicadas. Irregularidade da matéria. 
Aplicação de multa ao anterior gestor. Cumprimento do objeto do processo. 
Arquivamento posterior do feito. Na 18ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas 
analisou processo de apuração de responsabilidade, haja vista terem sido detectadas acumulações 
ilícitas de cargos públicos no quadro funcional do Poder Executivo do Município de Lagoa 
D’anta, em situações não excepcionadas pelo regramento constitucional. Destacou, o Relator, 
que se afigura inconstitucional, portanto, ilícita, a situação de acumulação não autorizada pelo 
ordenamento jurídico constitucional pátrio, incompatível ou o tríplice vínculo. O Relator 
considerou que era obrigação legal do gestor responsável proceder à conclusão dos respectivos 
PADs, nos moldes da Lei municipal que regulamenta o Regime Jurídico dos servidores da 
municipalidade, para que as acumulações ilegais de cargos que remanesceram no Poder 
Executivo, relativamente às servidoras MARILENE ALVES PIMENTEL DA SILVA e MARIA 
ADRIANA FREIRE, fossem sanadas até a data do término do seu mandato. Destacou, ademais, 
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que, na condição de Prefeito Municipal, o Sr. JOÃO PAULO GUEDES LOPES era a autoridade 
competente para a aplicação das penalidades disciplinares de demissão em virtude do acúmulo 
ilegal de cargos pelas servidoras em referência, tendo permanecido omisso, inclusive, quanto à 
possibilidade de lhes oportunizar, nos termos da lei, o exercício do direito de opção por um dos 
cargos que exerciam. Destacou-se jurisprudência dominante no STF no sentido da 
inconstitucionalidade da acumulação tríplice de vencimentos e proventos, mesmo se o ingresso 
em cargos públicos tiver ocorrido antes da Emenda Constitucional n° 20/1998, não importando, 
inclusive, se as remunerações decorrem de proventos ou rendimentos dos cargos, empregos e/ou 
funções públicas. O Relator asseverou que deve ser observado, quanto à situação de acúmulo de 
02 (dois) cargos, empregos e/ou funções públicas, se a hipótese se enquadra nas exceções 
constitucionais elencadas no art. 37, XVI, alíneas “a” a “b” da Constituição Federal e no art. 26, 
XVI, alíneas “a” a “c”, da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no que tange à natureza 
dos cargos ocupados. Restou evidenciada a inconstitucionalidade do duplo vínculo quanto à 
acumulação de cargo municipal de datilógrafa com outro cargo estadual de auxiliar de 
infraestrutura, vez que não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionais. Também foi 
considerada inconstitucional a situação de tríplice vinculo em relação à servidora que ocupava 
três cargos de professora, sendo um vínculo municipal e os outros dois estaduais, razão pela qual 
o Relator compreendeu que a manutenção das servidoras em situação de acumulação ilegal de 
cargos públicos caracteriza a omissão no cumprimento de dever legal pelo gestor municipal, para 
regularizar a situação funcional no âmbito da municipalidade. Demonstrou-se que a atual gestora 
do Município em referência sanou as ilegalidades verificadas no quadro funcional do referido 
município, motivo pela qual foi afastada a imputação de multa à referida gestora, apesar de ter 
sido extrapolado o prazo para a resolução das situações de ilegalidade. O Relator propôs também 
que não fosse aplicada multa às duas servidoras envolvidas, vez que não foram citadas para 
integrar o processo, entendendo, igualmente, pela não determinação da abertura dos respectivos 
processos de apuração de responsabilidade, vez que houve o desligamento dos cargos 
acumulados ilegalmente, com a regularização da situação funcional de ambas. Foi destacada a 
ausência de apuração de possível dano ao erário decorrente da acumulação indevida dos cargos 
públicos, diante da carência de elementos que indicassem eventual falta de serviços por parte das 
servidoras indicadas O Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, pela Irregularidade 
da matéria, a teor do art. 75, da LOTCE/RN, com aplicação de multa ao anterior Prefeito 
Municipal de Lagoa D’anta, em razão de omissão quanto ao saneamento das irregularidades 
apontadas durante sua gestão, deixando de realizar a apuração da situação de acumulação ilegal 
de cargos públicos do quadro funcional do Poder Executivo Municipal, configurando-se, pois, 
violação à norma da Constituição Federal, insculpida no art. 37, XVI e da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte, inserta no art. 26, XVI, com fulcro no art. 107, II, “b”, da LOTCE/RN 
c.c art. 323, II, “b”, RITCE/RN, tendo por base o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o 
valor máximo atualizado pela Portaria nº 021/2020 – GP/TCE, de 16/01/2020, o que importa 
na quantia de R$ 4.621,08 (quatro mil, seiscentos e vinte um reais e oito centavos), com o 
posterior ARQUIVAMENTO DO FEITO, nos termos do art. 209, V, do Regimento Interno 
deste Tribunal de Contas do Estado (Resolução nº 009/2012-TCE/RN). Processo nº 
14777/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 
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1.3.19 Inspeção Extraordinária. Prefeitura Municipal. Exercício de 2006. Incompetência do 
Tribunal de Contas do Estado para análise de irregularidades relativas ao Programa 
Saúde da Família e ao Recolhimento de Tributos. Irregularidades materiais e formais. 
Aplicação das Súmulas nºs 10, 21, 22, 31. Dever de ressarcimento de multa e juros sobre 
saldo devedor. Dano ao erário ante a aquisição de materiais sem comprovação de 
destinação pública ou contratação de serviço sem comprovação de sua efetiva prestação. 
Prestação de contas relativas a medicamentos. Necessidade de adoção de sistema 
contábil para demonstrar a composição patrimonial e variações. Parcelamento e 
fracionamento para dispensa ou inexigibilidade de licitação. Contrato verbal para 
pequenas compras de pronto pagamento, no valor especificado no art. 23, II, da Lei 
8.666/93. Desvios de finalidade passíveis de multa a utilização de recursos do FUNDEF 
para pagamento de despesas não relativas ao ensino fundamental e a não aplicação de 
60% do Fundo na remuneração de profissionais do magistério.Trata-se de Inspeção 
Extraordinária realizada pela Diretoria de Administração Municipal – DAM e pela Inspetoria de 
Controle Externo – ICE na Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar, tendo por objeto a gestão 
do Sr. Antônio Estevam, no exercício de 2006. Aponta-se nos autos que foram identificadas no 
Relatório de Inspeção Extraordinária nº 09/2006-DAM uma séria de irregularidades passíveis de 
ressarcimento. Quanto ao pagamento de encargos sobre o saldo devedor, entendeu o Relator que 
devem ser consideradas indevidas as despesas relativas ao pagamento injustificado de juros e 
multa decorrentes da devolução de 132 (cento e trinta e dois) cheques por ausência de provisão 
de fundos, devendo haver o ressarcimento ao erário municipal, conforme dispõe a Súmula 21 
deste Tribunal. Deixou, por sua vez, de aplicar a Sumula nº 22 desta Corte no caso de aquisição 
de combustíveis sem documentos que identificassem os veículos abastecidos, visto que, para o 
Relator, em que pese a ausência de dados, em contrariedade ao disposto na Resolução nº 07/2005 
– TC, vigente à época, subsistiam outros elementos de convicção que não permitiam presumir 
dano ao erário, eis que o consumo de combustível foi, ao mesmo em parte, destinado ao 
funcionamento de 38 (trinta e oito) veículos integrantes da frota do município. Quanto à 
irregularidade relacionada ao controle de estoque de medicamentos da Farmácia Básica do 
Município, aduziu o Relator que, sob o enfoque contábil, a ausência de controle de entrada e 
saída de bens de consumo remete diretamente à regra que exige o registro completo da situação 
patrimonial da entidade e a ausência de controle propicia o desvio de bens, e que, “ainda que não 
haja nos autos qualquer prova de tal ocorrência – não sendo o caso, portanto, de imputação de 
débito –, resta configurada grave infração a norma patrimonial suscetível de aplicação de multa”. 
No que tange aos tributos que não foram retidos pela Administração e para os quais não foi 
apresentado comprovante de recolhimento pelo prestador de serviços, entendeu o Relator que, 
a respeito da irregularidade em questão, esta Corte possui o entendimento consubstanciado na 
Súmula nº 31 – TCE/RN, segundo a qual cabe ao Tribunal apenas representar às autoridades 
competentes para apurar e cobrar os tributos respectivos, uma vez que tal imputação deveria 
ocorrer em processo administrativo fiscal específico. Afirmou, no entanto, que houve no caso a 
decadência tributária prevista no art. 173, I, do CTN, diante do decurso de mais de 13 (treze) 
anos dos fatos, proferindo o voto pelo reconhecimento da incompetência deste Tribunal para 
apreciar as supostas irregularidades, e ainda, pela não representação para fins fiscais. No que tange 
à concessão de diárias, sem a comprovação da efetiva realização de viagens, citou o Relator a 
aplicação do enunciado da Súmula nº 23 – TCE/RN, concluindo pelo dever de ressarcimento 
dos respectivos valores. Nos autos, o Relatório de Inspeção da DAM ainda apontou 
irregularidade material quanto ao processo de despesa referente ao pagamento de remuneração 
no âmbito do Programa Saúde da Família, em razão do recibo de quitação estar apócrifo. 
Ressalvou, no entanto, que, consoante restou decidido pelo Pleno nos autos do Processo nº 
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4414/2007 e pela Primeira Câmara no processo nº 9768/2007, esta Corte de Contas Estadual 
não teria competência para apreciar as despesas do Programa de Saúde da Família, em razão da 
origem federal dos recursos. Invocou, mais uma vez, o Relator, o entendimento da Súmula nº 22 
- TCE/RN, entendendo que o responsável não comprovou a destinação pública da despesa na 
aquisição de um terreno, diante da ausência de prova da transferência da propriedade para o ente 
municipal. Entendeu, contudo, que a devolução dos valores tutelaria integralmente o bem 
jurídico, de modo que o reconhecimento de dano ao erário esvaziaria o conteúdo das 
irregularidades meramente formais apontadas. Nos autos, também foi identificado indevido 
fracionamento de despesa com locação de veículos destinados a transporte escolar, invocando o 
Relator a incidência do enunciado da Súmula nº 10 – TCE/RN à espécie, determinado a aplicação 
de multa ao gestor pelo indevido fracionamento. No julgado, também houve imputação ao gestor 
de multa por inúmeras irregularidades formais apontadas pelo Corpo Técnico em procedimentos 
licitatórios. Foi também pela condenação do gestor ao ressarcimento de valores, pela não 
comprovação da destinação de recursos do FUNDEF, determinado que sua devolução deveria 
ser feita à conta do fundo constitucional de educação então vigente, sendo multado também pela 
não aplicação de 60% dos recursos do FUNDEF na remuneração dos profissionais de magistério, 
aplicando, ainda, multa pela destinação de recursos desse Fundo a despesas alheias ao Ensino 
Fundamental. Condenou, ainda, o gestor à multa pela irregularidade na instrução de processos 
de despesas, pela omissão de dados e prestação de informações inconsistentes ao SIAI e, ainda, 
houve a condenação do Sr. Antônio Estevam a ressarcir o erário, ante a não comprovação da 
prestação de serviços de elaboração de projeto, vez que estes não foram localizados, além de 
aplicação de multa ao Sr. Antônio Estevam, pela obstrução ao livre exercício da inspeção, e ao 
Sr. José Gildenor da Fonseca, gestor sucessor, pelo descumprimento de diligência determinada 
por este Tribunal. Por fim, determinou-se a expedição de recomendação ao atual prefeito do 
Município de Triunfo Potiguar, a representação ao Ministério Público Estadual, para apuração 
de eventuais atos de improbidade administrativa e/ou ilícitos penais, assim como a expedição de 
Parecer Prévio para instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para 
os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução 
nº 31/2018. Processo nº 11151/2007 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 
 

2 Direito Constitucional  

 

2.1    Transparência. Publicidade. Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal. Portal 

de Transparência. Diário Oficial. A publicidade conferida aos Relatórios Resumidos de 

Execução Orçamentária e aos Relatórios de Gestão Fiscal em meios eletrônicos, a exemplo do 

Portal de Transparência no site da prefeitura municipal, tem caráter complementar e não afasta a 

obrigatoriedade da publicação dessas informações em diário oficial, como fonte prioritária, em até 

30 dias, conforme disciplina dos artigos 48, caput, 52 e 55, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

2. Todo ato oficial público, para ter eficácia e fé pública, o que abrange, indiscutivelmente, as 

demonstrações contábeis emitidas pelos entes federativos, deve ser publicado em órgãos oficiais 

de imprensa, em atendimento ao princípio constitucional da publicidade, inscrito no artigo 37, 

caput, da CF/1988. (Recurso de Agravo. Relatora: Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen. 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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Acórdão nº 22/2020-PC, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

2.2   Instituição e arrecadação de tributos. Competência constitucional de cada ente federativo. 
Requisitos essenciais da responsável pela gestão fiscal. Art. 11 da LRF. Analisando recurso 
interposto em Parecer Prévio, o Pleno do Tribunal de Contas ratificou o entendimento de que a 
ausência de previsão/arrecadação da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) 
merece desaprovação, notadamente quando inexiste indicação de qualquer circunstância prática 
que possa ter limitado a ação do gestor (art. 22, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – LINDB). O entendimento do Plenário foi no sentido de que a omissão se afasta do 
preceito orientado pelo constituinte originário no artigo 145, III, da Constituição da República, e 
também da diretriz prevista no artigo 11, da LRF, a qual traduz requisito essencial de uma 
responsável gestão fiscal. Por outro lado, acolhendo parte do recurso, o Colegiado não vislumbrou 
pertinência na imputação de ausência de previsão orçamentária da Contribuição de Melhoria como 
inconsistência da gestão, visto que esse seria um tributo vinculado à situação específica de 
realização de obra pública (art. 145, III, da Constituição Federal), não verificada nos autos. 
Processo nº 40/2020-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020_
_TCE_RN.pdf 

2.3 COVID-19 e responsabilização dos agentes públicos. O Plenário, em julgamento conjunto e 
por maioria, deferiu parcialmente medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade, em 
que se discute a responsabilização de agentes públicos pela prática de atos relacionados com as 
medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e aos efeitos econômicos e sociais 
dela decorrentes, para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da Medida 
Provisória (MP) 966/2020 (1), no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, 
deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios 
científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e 
nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da 
prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020 
(2), para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve 
exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos 
aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e 
internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 
Foram firmadas as seguintes teses: “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar 
violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, 
por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir 
que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e 
critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 
eventuais violações a direitos”. Preliminarmente, o colegiado, por maioria, deliberou por proceder 
à análise das medidas acauteladoras. Quanto a esse tópico, considerou que o tema tratado na MP 
é revestido de relevância e urgência. No que se refere à plausibilidade do direito, observou que o 
novo coronavírus representa problemas em várias dimensões. Na dimensão sanitária, trata-se de 
uma crise de saúde pública, pois a doença se propagou sem que haja remédio eficaz ou vacina 
descoberta. A única medida preventiva eficaz que as autoridades de saúde têm recomendado é o 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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isolamento social em toda parte do mundo. Na dimensão econômica, está ocorrendo uma recessão 
mundial. Na dimensão social, existe uma grande parcela da população nacional que trabalha na 
informalidade; e/ou que não consta em qualquer tipo de cadastro oficial, de modo que há grande 
dificuldade em encontrar essas pessoas e oferecer a ajuda necessária. Por fim, há a dimensão fiscal 
da crise, que consiste na pressão existente sobre os cofres públicos para manter os serviços, 
principalmente de saúde, em funcionamento. Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio, que 
entendeu inadequada a via eleita. No mérito, explicitou que as ações diretas têm por objeto a MP 
966/2020, o art. 28 do Decreto-Lei 4.657/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
ou LINDB), com a redação dada pela Lei 13.655/2018 e, ainda, os arts. 12 e 14 do Decreto 
9.830/2019, que regulamentam o referido art. 28. No que se refere ao art. 28 da LINDB, o Plenário 
anotou que a lei é de 2018, portanto em vigor há mais de dois anos, sem que se tenha detectado 
algum tipo de malefício ou de transtorno decorrente de sua aplicação. É uma lei que contém 
normas gerais, de direito intertemporal, de Direito Internacional Privado, de hermenêutica e de 
cooperação jurídica internacional. Assim, seu caráter abstrato, aliado à sua vigência por tempo 
considerável, tornam inoportuna sua análise em medida acauteladora nesse momento. Por isso, o 
colegiado se limitou a analisar, exclusivamente, a MP 966/2020, no que se refere especificamente 
à responsabilidade civil e administrativa de agentes públicos no enfrentamento da pandemia e no 
combate a seus efeitos econômicos. O propósito dessa MP foi dar segurança aos agentes públicos 
que têm competências decisórias, minimizando suas responsabilidades no tratamento da doença e 
no combate aos seus efeitos econômicos. Entretanto, há razões pelas quais ela não eleva a 
segurança dos agentes públicos. Isso porque um dos problemas do Brasil é que o controle dos atos 
da Administração Pública sobrevém muitos anos depois dos fatos relevantes, quando, muitas 
vezes, já não se tem mais nenhum registro, na memória, da situação de urgência, das incertezas e 
indefinições que levaram o administrador a decidir. Portanto, a segurança viria se existisse desde 
logo um monitoramento quanto à aplicação desses recursos, por via idônea, no tempo real ou 
pouco tempo depois dos eventos. Não obstante, o que se previu na MP não é o caso. Situações 
como corrupção, superfaturamento ou favorecimentos indevidos são condutas ilegítimas 
independentemente da situação de pandemia. A MP não trata de crime ou de ato ilícito. Assim, 
qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agentes públicos quanto a ato 
ilícito ou de improbidade deve ser excluída. O alcance da MP é distinto. No tocante à saúde e à 
proteção da vida, a jurisprudência do Tribunal se move por dois parâmetros: o primeiro deles é o 
de que devem ser observados padrões técnicos e evidências científicas sobre a matéria. O segundo 
é que essas questões se sujeitam ao princípio da prevenção e ao princípio da precaução, ou seja, se 
existir alguma dúvida quanto aos efeitos de alguma medida, ela não deve ser aplicada, a 
Administração deve se pautar pela autocontenção. Feitas essas considerações, é preciso ponderar 
a existência de agentes públicos incorretos, que se aproveitam da situação para obter vantagem 
apesar das mortes que vêm ocorrendo; e a de administradores corretos que podem temer 
retaliações duras por causa de seus atos. Nesse sentido, o texto impugnado limita corretamente a 
responsabilização do agente pelo erro estritamente grosseiro. O problema é qualificar o que se 
entende por “grosseiro”. Para tanto, além de excluir da incidência da norma a ocorrência de 
improbidade administrativa, que já é tratada em legislação própria, é necessário estabelecer que, na 
análise do sentido e alcance do que isso signifique — erro “grosseiro” —, deve se levar em 
consideração a observância pelas autoridades, pelos agentes públicos, daqueles dois parâmetros: os 
standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades médicas e sanitárias nacional e internacionalmente reconhecidas, bem como a 
observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Além disso, a autoridade 
competente deve exigir que a opinião técnica, com base na qual decidirá, trate expressamente das 
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por 
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organizações e entidades médicas e sanitárias, reconhecidas nacional e internacionalmente, e a 
observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Vencidos os ministros 
Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que concederam a medida cautelar em maior extensão, para 
suspender parcialmente a eficácia do art. 1º da MP 966/2020 e integralmente a eficácia do inciso 
II desse artigo. Vencido, também, o ministro Marco Aurélio, que concedeu a medida acauteladora 
para suspender integralmente a eficácia da MP 966/2020. ADI 6421/MC/DF, Informativo de 

Jurisprudência do STF nº 978, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Covid-
19%20e%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20agentes%20p%C3%BAblicos 

2.4 Direitos e garantias fundamentais e decisão judicial de suspensão temporária de serviços 

de mensagens. O Plenário iniciou julgamento conjunto de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) e de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizadas em face 

dos arts. 10, § 2º (1), e 12, III e IV (2), da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). No caso, os 

dispositivos questionados têm sido invocados para justificar decisões judiciais que determinaram a 

suspensão temporária de serviços de mensagens entre usuários da Internet como sanção pelo 

descumprimento, por parte de empresa responsável pelo aplicativo, de ordem judicial de 

disponibilização do conteúdo das comunicações. Ao apreciar a ADI, a ministra Rosa Weber 

(relatora) julgou procedente o pedido para atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 

10, § 2º, da Lei 12.965/2014, a fim de assentar exegese segundo a qual “o conteúdo das 

comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º (3), e para fins 

de investigação criminal ou instrução processual penal”. Além disso, julgou parcialmente 

procedente o pedido sucessivo de atribuição de interpretação conforme à Constituição ao art. 12, 

III e IV, da Lei 12.965/2014, apenas para assentar que as penalidades de suspensão temporária e 

de proibição das atividades somente podem ser impostas aos provedores de conexão e de 

aplicativos de internet nos casos de descumprimento da legislação brasileira quanto a coleta, 

guarda, armazenamento ou tratamento dos dados, bem como de violação dos direitos à 

privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. 

Desse modo, fica afastada qualquer exegese que — isoladamente ou em combinação com o art. 

7º, II e III, da Lei 12.965/2014 — estenda a sua hipótese de incidência de modo a abarcar o 

sancionamento de inobservância de ordem judicial de disponibilização de conteúdo de 

comunicações passíveis de obtenção tão só mediante fragilização deliberada dos mecanismos de 

proteção da privacidade inscritos na arquitetura da aplicação. Por fim, julgou improcedente o 

pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 12, III e IV, da Lei 12.965/2014, bem como 

o de declaração de nulidade parcial sem redução de texto dos mesmos dispositivos. A ministra 

Rosa Weber esclareceu que a Lei 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil, e, assim, ao disciplinar esse uso, se propõe a harmonizar princípios 

como a garantia da liberdade de expressão e de comunicação, a proteção da privacidade e dos 

dados pessoais e a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades. Ressaltou que as 

ordens judiciais de bloqueio partem da premissa de que houve o descumprimento anterior de uma 

primeira ordem judicial que determinou o fornecimento do conteúdo das comunicações. Dessa 

forma, ao serem decretados, os bloqueios comprometem o exercício, por milhões de brasileiros, 

das liberdades fundamentais de expressão e de comunicação asseguradas pelo texto constitucional, 

causam verdadeira comoção social, e perturbam relações familiares, transações comerciais, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Covid-19%20e%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20agentes%20p%C3%BAblicos
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Covid-19%20e%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20agentes%20p%C3%BAblicos
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reuniões de negócios e notificações de atos processuais do próprio Poder Judiciário. Observou que 

a apontada lesão à Constituição, diante das ordens judiciais de bloqueio de aplicativos de 

mensagens, não guarda relação direta com a vigência do Marco Civil da Internet brasileira, mas 

com a sua invocação indevida para a prática de atos que não são amparados por essa norma. A 

interpretação equivocada da lei, no entanto, não conduz à sua inconstitucionalidade, mas inquina 

de vício o ato assim praticado, passível de correção pelas vias próprias do devido processo legal. 

Pontuou que a capacidade das pessoas de escolherem livremente as informações que pretendem 

compartilhar, as ideias que pretendem discutir, o estilo de linguagem empregado e o meio de 

comunicação integram o pleno exercício das liberdades de expressão e de comunicação. O 

conhecimento de que a comunicação é monitorada por terceiros interfere em todos esses 

elementos componentes da liberdade de informação: os cidadãos podem mudar o modo de se 

expressar ou até mesmo absterem-se de falar sobre certos assuntos, no que a doutrina designa por 

efeito inibitório sobre a liberdade de expressão. A Constituição Federal (CF) qualifica como 

invioláveis — na condição de direitos fundamentais da personalidade — a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, conferindo-lhes especial proteção, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (CF, art. 5º, X). Tal como a 

liberdade de manifestação do pensamento — e seus desdobramentos como a liberdade de 

expressão intelectual, artística e científica e a liberdade de imprensa —, o assim chamado direito à 

privacidade — e os seus consectários: direito à intimidade, à honra e à imagem — também emana 

do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas 

manifestações. Na quadra atual, é inegável que a privacidade, enquanto “direito a ser deixado em 

paz”, merece proteção adequada e efetiva do ordenamento jurídico. Para a ministra, a proteção da 

privacidade também é uma característica estrutural indispensável das sociedades democráticas. 

Rememorou que tanto o reconhecimento de uma esfera de privacidade imune à ingerência quanto 

a garantia de salvo-conduto à palavra proferida surgiram, na história do constitucionalismo 

moderno, como fatores de limitação do poder das autoridades constituídas sobre os cidadãos. 

Questionou a utilidade da liberdade de expressão, se aos cidadãos não for assegurada uma esfera 

de intimidade privada, livre de ingerência externa, um lugar onde o pensamento independente e 

novo possa ser gestado com segurança. O escopo da proteção são os assuntos pessoais, em relação 

aos quais não se vislumbra interesse público legítimo na sua revelação, e que o indivíduo prefere 

manter privados. A invasão injustificada da privacidade individual é que deve ser repreendida e, 

tanto quanto possível, prevenida. Portanto, não podem a hermenêutica constitucional e o 

desenvolvimento legislativo ficar alheios às mudanças no tempo, tendo em vista a manutenção do 

equilíbrio entre proteção da privacidade e os limites da atuação do Estado. É que a Constituição, 

assim como o estado da técnica, institui um conjunto de restrições à atuação estatal. É a 

combinação de constrangimentos tecnológicos e constrangimentos legais que define, em um dado 

momento, as restrições efetivamente enfrentadas pelo Estado, caso este deseje intervir em 

determinado aspecto do domínio privado de um cidadão. A Constituição escrita no mundo 

analógico deve ser traduzida para o mundo digital, resguardando os interesses, os direitos e as 

liberdades previstos originalmente. Desse modo, o sentido das palavras da Constituição, o alcance 

da proteção constitucional, é preservado em face da mudança do contexto. A cada estágio do 

desenvolvimento tecnológico, em que se torna materialmente possível a imposição de níveis de 

controle cada vez maiores sobre diferentes aspectos das vidas das pessoas, renova-se a questão a 

ser respondida pelas Cortes quanto a permitir que esses espaços sejam preenchidos com 
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incremento do poder estatal, ou com o incremento das proteções à privacidade individual. Sem 

que os institutos se confundam, a garantia do sigilo das comunicações privadas está intimamente 

relacionada à proteção da privacidade. A Constituição brasileira, a fim de instrumentalizar tais 

direitos, prevê, no art. 5º, XII, a inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal”. 

O art. 10, § 2º, da Lei 12.965/2014 veicula hipótese de relativização do sigilo das comunicações 

compatível, a princípio, com os limites do direito fundamental da personalidade correspondente à 

proteção do sigilo de dados e de comunicações, consagrado no citado art. 5º, XII, da CF. No que 

se refere ao ambiente digital, o art. 3º, II (4), da Lei 12.965/2014 reafirmou a proteção da 

privacidade como princípio norteador da disciplina do uso da internet no Brasil. Os seus arts. 7º e 

8º consagram o papel essencial do acesso à internet para o pleno exercício da cidadania, 

assegurando, entre outros direitos, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações do usuário, 

salvo por ordem judicial, na forma da lei, bem como a inviolabilidade e o sigilo das suas 

comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. O art. 5º, XII, da CF, a seu turno, 

não dá margem a outra exegese que não a de que a lei somente pode autorizar a suspensão do sigilo 

de comunicações privadas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Trata-

se de limite ao alcance da atividade legislativa, adstrita aos contornos traçados na CF. Ainda que a 

legislação não estampe no próprio texto a limitação do seu alcance, é dever do intérprete atentar 

para a regência constitucional ao aplicar a lei no caso concreto. A ministra entendeu que a adequada 

exegese dos arts. 7º, II e III, e 10, § 2º, do Marco Civil da Internet, à luz do art. 5º, XII, da CF, 

conduz à conclusão inequívoca de que, à maneira das comunicações telefônicas, a inviolabilidade 

do sigilo das comunicações realizadas pela internet somente pode ser excepcionada, por ordem 

judicial, no âmbito da persecução penal. Na expressa dicção da Constituição, “para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal”. Destacou, ademais, que a obrigação de guarda 

de “metadados”, de que trata o art. 15 (5) do Marco Civil da Internet, não se estende a conteúdo. 

O referido preceito é expresso ao determinar, aos provedores de aplicações de internet, a guarda, 

sob sigilo, dos registros de acesso (metadados). Ao permitir a disponibilização do conteúdo de 

comunicações privadas — em fluxo ou armazenadas — somente por ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer, o art. 10, § 2º, da Lei 12.965/2014 transita dentro do campo 

semântico demarcado pelo art. 5º, XII, da CF, segundo o qual o sigilo das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas pode ser levantado, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal. Sobre a licitude do uso, nas comunicações privadas, de tecnologias de proteção do sigilo e 

da segurança das comunicações, notadamente das tecnologias criptográficas, que tornem 

materialmente inviável o cumprimento, pela plataforma, de eventual comando judicial de 

disponibilização do conteúdo de comunicações privadas havidas por seu intermédio, bem como 

sobre a possibilidade de imposição de penalidades em razão da não observância de determinação 

nesse sentido, a ministra ponderou que o poder estatal de determinar a disponibilização do 

conteúdo de mensagens no âmbito de investigação criminal ou da instrução processual penal não 

conduz à conclusão de ser ilegal o oferecimento de serviço que adote tecnologia que torne 

inacessível o conteúdo das mensagens ao próprio provedor da plataforma. Isso porque, uma vez 

desenvolvida e adotada tecnologia voltada a garantir a segurança e a privacidade das comunicações, 

e oferecida essa tecnologia como valor agregado aos particulares que contratam seus serviços, não 
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pode o Estado compeli-lo a oferecer um serviço menos seguro e vulnerável, sob o pretexto de que 

pode vir, eventualmente, a utilizar essa vulnerabilidade artificial, para cumprir ordem judicial. Isso 

significaria tornar ilegal a criptografia, ou pelo menos alguns de seus usos. A mesma tecnologia que 

tornaria mais fácil às autoridades de segurança pública acessarem conteúdo armazenado pode ser 

utilizada por criminosos para terem acesso a informações privadas de futuras vítimas. Sendo viável 

o cumprimento da ordem judicial, por óbvio ela deve ser atendida, seja pelo provedor do serviço 

que recebe o comando de disponibilização, seja por agentes estatais incumbidos de efetivar o 

acesso. O provedor que, podendo, não cumpre a determinação, incorre em descumprimento de 

ordem judicial, podendo ser impelido ao cumprimento, inclusive com a imposição de astreintes. O 

último questionamento que se põe consiste em saber se o art. 12, III e IV, da Lei 12.965/2014 

autoriza sejam impostas a suspensão temporária e a proibição do exercício das atividades a 

provedor responsável pela guarda de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, 

dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, em caso de descumprimento de ordem 

judicial de disponibilização do conteúdo de comunicações privadas. O art. 12, III e IV, da Lei 

12.965/2014 autoriza seja imposta a suspensão temporária ou a proibição do exercício apenas das 

atividades que envolvem a “operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, 

de dados pessoais ou de comunicações” (atos previstos no art. 11). E o caput do art. 12 é expresso 

ao enunciar que tais sanções somente podem ser cominadas em caso de descumprimento, pelo 

responsável pela guarda de registros de conexão e de acesso, de dados pessoais e do conteúdo de 

comunicações privadas, dos deveres fixados nos arts. 10 e 11, quais sejam: (a) violação do dever 

de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos usuários do serviço; (b) 

disponibilização do conteúdo de comunicações privadas a qualquer terceiro, público ou privado, 

sem ordem judicial que tenha sido proferida no âmbito de investigação criminal ou de instrução 

processual penal, em hipótese e na forma permitida pela lei; (c) falha em informar, de forma clara, 

as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo adotados para a guarda dos registros; (d) 

descumprimento da legislação brasileira, em particular dos direitos à privacidade, à proteção de 

dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, nas operações de coleta, 

armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações, quando 

pelo menos um desses atos ocorra em território nacional; (e) descumprimento do dever de prestar 

informações que permitam a verificação do cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, 

à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como ao respeito à privacidade e ao 

sigilo das comunicações. Sublinhou que, a mens legis das sanções previstas no art. 12 da Lei 

12.965/2014 é voltada à proteção da privacidade, e não o contrário. O que é apenada é a violação 

da privacidade e de outros direitos dos usuários fora dos estritos limites legais. Não há nada na Lei 

12.965/2014 que autorize a conclusão de que o art. 12, em seus III e IV, ampare ordens de 

suspensão do serviço de comunicação oferecido por provedores de aplicativos em caso de 

desatendimento de ordem judicial de fornecimento do conteúdo de comunicações. O art. 12, III e 

IV, da Lei 12.965/2014 permite a suspensão ou proibição das atividades que envolvam a “operação 

de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de 

comunicações” justamente para salvaguardar a integridades desses elementos em face de provedor 

que venha a vulnerá-los. Trata-se de uma norma protetiva dos direitos dos usuários, que de modo 

algum configura suporte jurídico para a imposição de sanções em decorrência do descumprimento 

de ordem judicial. Em razão da falta de previsão legal, não há justificativa para que as penalidades 

previstas nos incisos do art. 12 da Lei 12.965/2014 sejam impostas, necessariamente, de forma 
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progressiva. A imposição da penalidade deve ser sopesada caso a caso e deve, por óbvio, ser 

proporcional à infração. Ao apreciar a ADPF, o ministro Edson Fachin (relator) julgou procedente 

o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tanto do 

inciso II do art. 7º quanto do inciso III do art. 12 da Lei 12.965/2014, de modo a afastar qualquer 

interpretação do dispositivo que autorize ordem judicial que exija acesso excepcional a conteúdo 

de mensagem criptografada ponta-a-ponta ou que, por qualquer outro meio, enfraqueça a proteção 

criptográfica de aplicações da internet. O ministro esclareceu que o objeto da presente arguição 

consiste em saber se é constitucional eventual ordem judicial de acesso por órgãos estatais ao 

conteúdo de comunicações protegidas por criptografia, conforme previsão constante do art. 7º, II, 

do Marco Civil da Internet; bem como saber se a sanção prevista no inciso III do art. 12 do mesmo 

diploma legal pode ser aplicada pelo Poder Judiciário. Destacou que a precisa definição do objeto 

da arguição permite, de plano, identificar três premissas que emergiram da manifestação dos amici 

curiae. A primeira seria a de que a demanda pela criptografia é especialmente derivada da proteção 

que se espera ter da liberdade de expressão em uma sociedade democrática. A criptografia é, 

portanto, um meio de se assegurar a proteção de direitos que, em uma sociedade democrática, são 

essenciais para a vida pública. A segunda premissa é a de que todos os órgãos estatais, assim como 

a sociedade civil, reconhecem que a criptografia protege os direitos dos usuários da internet, 

garantindo a privacidade de suas comunicações, e que, portanto, é do interesse do Estado brasileiro 

encorajar as empresas e as pessoas a utilizarem a criptografia a fim de manter o ambiente digital 

com a maior segurança possível para os usuários. A terceira premissa é a de que o desafio a esse 

modelo de proteção da privacidade emerge basicamente de casos como o dos autos, isto é, quando 

o acesso a mensagens protegidas por criptografia depende da autorização exclusiva do próprio 

usuário do serviço. O desafio também se faz presente na proteção da criptografia disponível para 

equipamento específicos, como telefones celulares smartphones, ou computadores portáteis. Em 

ambos os casos, a preocupação é justificada pelas dificuldades técnicas na apuração de crimes que 

gravemente violam direitos fundamentais, como, por exemplo, os casos de pornografia infantil e 

de condutas antidemocráticas, como manifestações xenófobas, racistas e intolerantes, que 

ameaçam o Estado de Direito. Os órgãos de segurança ficam, pois, privados de instrumento tido 

por indispensável — e que é reconhecido como plenamente legítimo em relação às chamadas 

telefônicas — na solução dessas violações. Assim, a partir das premissas aqui indicadas é possível 

localizar a questão que se afigura chave para enfrentar o mérito da ADPF, qual seja, saber se o 

risco público representado pelo uso da criptografia justifica a restrição desse direito por meio da 

imposição de soluções de software, como, por exemplo, a proibição da criptografia ou a criação 

de canais excepcionais de acesso ou pela diminuição do nível de proteção. A resposta a essa questão 

depende de um rigoroso exame de proporcionalidade, isto é, de uma avaliação cuidadosa para saber 

se o que se ganha com a promoção de um interesse público é ou não compensado com a restrição 

de direitos. Além disso, é preciso que a Corte leve em devida conta a certeza científica que se tem 

sobre essas informações, assim como o grau de institucionalização promovido pelo Estado. Afinal, 

“quanto mais grave for o peso de uma interferência em um direito constitucional, maior deve ser 

a certeza sobre as premissas que a fundamentam”. O Marco Civil da Internet ainda prevê, em seu 

art. 8º, que “a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é 

condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”. A proteção constitucionalmente 

assegurada ao direito à privacidade é, portanto, elevada, digna dos direitos que detêm a mais ampla 

primazia no ordenamento nacional. A mesma conclusão pode ser feita para o direito à liberdade 
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de pensamento e de expressão que conta, no âmbito da jurisprudência desta Corte, com um grau 

elevado de proteção. De fato, a legislação brasileira prevê salvaguardas à proteção da privacidade 

nos casos de interceptação de comunicações, como a excepcionalidade da medida, a restrição 

apenas para casos mais graves e, finalmente, a reserva de jurisdição. O próprio Marco Civil da 

Internet, no art. 7º, II, indica a possibilidade de restrição da privacidade. A dúvida, portanto, não 

recai sobre a relevância do direito que fundamenta a restrição, em alguns casos, certamente elevada, 

mas a de saber se o que se ganha com o acesso excepcional é modico o suficiente para justificá-la. 

Destacou que as empresas passaram a colocar à disposição dos usuários mecanismos de 

criptografia e de anonimato. A presente ADPF destina-se a investigar, concretamente, se a 

proteção criptográfica aos direitos à privacidade, à liberdade de opinião e à liberdade de expressão 

pode ser afastada. A criptografia é um meio de proteger a privacidade das pessoas no ambiente 

digital. A criptografia nada mais é do que um processo matemático de conversão de mensagens, 

informações ou dados que os torna ilegíveis por qualquer pessoa a não ser o destinatário da 

mensagem. A criptografia serve, assim, para proteger o conteúdo da mensagem, mas ela não 

protege os chamados “metadados”, como, por exemplo, o endereço de IP. O anonimato visa, 

precisamente, evitar a identificação desses dados. A melhor interpretação constitucional da 

expressão “vedado o anonimato” é a de, minimamente, garantir a responsabilidade, sempre 

ulterior, de quem abusa de sua liberdade de expressão ou de opinião. Vale dizer, é à luz da teleologia 

do comando constitucional que se deve interpretar eventual restrição à liberdade de pensamento. 

Assim, desde que assegurada a responsabilização nos casos de abuso, o anonimato online não 

violaria o direito à liberdade de expressão. No que tange à liberdade de opinião, livre de ingerências 

arbitrárias, é preciso ter-se em conta que a maneira pela qual a opinião se expressa online tem 

particularidades. As pessoas constantemente salvam suas opiniões, e-mails, páginas visitadas, 

arquivos encontrados na internet e os armazenam em seus computadores pessoais, na nuvem, em 

arquivos protegidos. As violações desse direito podem ocorrer tanto offline, com a intimidação, 

bullying, violências físicas ou psicológicas, quanto online, pela negativa de acesso, pela vigilância 

constante ou campanhas de ódio. O direito à opinião abrange, ainda, o direito à formação de 

opinião, que é muito próximo do direito de buscar e receber informações. No ambiente digital, 

esquemas de vigilância constante interferem drasticamente com o livre usufruto desse direito. Esse 

risco de coleta indiscriminada de informação é também mitigado pela criptografia e pelo 

anonimato. Finalmente, a proteção dada pela criptografia e pelo anonimato também são 

extremamente úteis em locais e cenários em que predominam atividades censórias. É inegável que 

a garantia de proteção à privacidade e à liberdade de expressão por meio da criptografia traz riscos 

à segurança pública. Esse risco é medido pelos aumentos de custos para a realização de 

investigações criminais, porquanto a capacidade de monitoramento e de interceptação de 

mensagens é tida como uma das principais formas — e para alguns crimes até a única — de se 

apurar ilícitos. Reputou que a concessão de privilégios especiais a agentes do governo para o acesso 

à criptografia apresenta riscos graves à segurança de todos. Além dos riscos de tornar a 

vulnerabilidade do sistema explorável por outras pessoas, eventual acesso excepcional de um 

aplicativo faria com que os usuários migrassem em direção a outros, mais seguros. No caso de 

criminosos, a consequência provável, como se teve oportunidade de debater na audiência pública, 

é de optarem por sistemas ainda mais restritos, ainda mais difíceis de serem rastreados. É 

contraditório, portanto, que, em nome da segurança pública, se deixe de promover e buscar uma 

internet mais segura. Uma internet mais segura é direito de todos e dever do Estado. Medidas que, 
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à luz da melhor evidência científica, trazem insegurança aos usuários somente se justificam se 

houver certeza comparável aos ganhos obtidos em outras áreas. Não é isso, porém, o que ocorre. 

O risco causado pelo uso da criptografia ainda não justifica a imposição de soluções que envolvam 

acesso excepcional. Portanto, é inconstitucional proibir as pessoas de utilizarem a “criptografia 

ponta-a-ponta”, pois uma ordem como essa impacta desproporcionalmente as pessoas mais 

vulneráveis. Frisou, por fim, que o reconhecimento de um direito constitucional à criptografia forte 

não isenta as empresas que produzem os aplicativos de se conformarem com a legislação brasileira 

e de cumprirem as ordens judiciais que, na medida da estrita proporcionalidade, exijam a entrega 

de dados que não dependam da quebra de criptografia. Seja como for, a suspensão das atividades 

do aplicativo ou mesmo sua proibição não caberá para o caso de descumprimento de decisão 

judicial de quebra de criptografia, mas para um quadro de violação grave do dever de obediência à 

legislação. Não é preciso minudenciar, mas é evidente que mesmo aqui a sanção deverá observar a 

proporcionalidade, tendo sempre em conta o direito do usuário de não ter suspenso seu acesso à 

internet. É certo, pois, que não cabe aos juízes que ordinariamente autorizam as interceptações 

telemáticas aplicarem a sanção prevista no art. 12, III, do Marco Civil da Internet. Essa 

interpretação, no entanto, só é posta em dúvida, caso se admita a possibilidade de se determinar o 

enfraquecimento da criptografia, ou, para o caso do WhatsApp, de se determinar a disponibilização 

do conteúdo das mensagens. Reconhecendo, tal como se fez nesta manifestação, que os juízes não 

podem determinar o acesso excepcional ao conteúdo de mensagem criptografada, não é necessária 

a declaração de inconstitucionalidade ou a fixação de interpretação conforme do art. 12, III, do 

Marco Civil, porque o único sentido da norma é precisamente o que já está garantido pelo 

ordenamento. Em seguida, pediu vista dos dois feitos, o ministro Alexandre de Moraes. ADI 

5527/DF, ADPF 403/SE, Informativo de Jurisprudência do STF nº 979, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%

20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3

o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens 

2.5 Celebração de acordo de leniência e declaração de idoneidade do TCU.  A Segunda Turma 

iniciou a apreciação conjunta de quatro mandados de segurança nos quais se discute se o Tribunal 

de Contas da União (TCU), em julgamento de fraudes licitatórias, pode declarar a inidoneidade de 

empresas para contratar com a Administração Pública [Lei 8.443/1992, art. 46 (1)], ainda que os 

ilícitos tenham sido objetos de acordos firmados em programas de leniência com outras instituições 

federais. Em síntese, no MS 35.435, alega-se que, não obstante a celebração de acordo de leniência 

com o Ministério Público Federal (MPF) e Termo de Cessão de Conduta com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o TCU, em Tomada de Contas Especial (TCE), 

veiculou explícita ameaça de declaração de inidoneidade pelos mesmos fatos. Posteriormente, a 

impetrante peticionou nos autos para noticiar que também firmara acordo de leniência com a 

Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU). No MS 36.496, 

empresa de engenharia sustenta que o acordo de leniência celebrado com a AGU e a CGU 

garantiria a isenção da aplicação da pena de inidoneidade em relação aos mesmos fatos. No MS 

36.526, impetrante aduz que o TCU: (i) extrapolou sua competência em face da competência do 

CADE, órgão no qual tramita processo com objetivo de apurar a mesma acusação; (ii) utilizou 

prova emprestada alegadamente precária e inconclusiva perante os órgãos junto aos quais 

produzidas e sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa; (iii) ofendeu coisa 

julgada administrativa, pois a própria Corte de Contas teria se pronunciado em definitivo sobre o 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
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edital de licitação objeto da TCE, em outro procedimento. Sustenta ainda que o TCU violou direito 

líquido e certo, porquanto não considerou os elementos colhidos em virtude de sua colaboração 

antes de confirmar a aplicação da penalidade. No MS 36.173, construtora argui a nulidade da TCE 

que resultou na aplicação de penalidades, bem como a prescrição da pretensão administrativa, uma 

vez que o procedimento foi instaurado com base em interceptação telefônica declarada nula pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) (Inq 3.732). Em decisões monocráticas, foram concedidas 

medidas liminares nos respectivos autos para tão somente: (i) impedir a decretação pelo TCU da 

inidoneidade da empresa impetrante do MS 35.435; e (ii) suspender a aplicação das penas de 

inidoneidade noticiadas nos demais mandados de segurança. Desses deferimentos, houve 

interposição de agravos regimentais. O ministro Gilmar Mendes (relator) concedeu a ordem nos 

writs of mandamus, confirmando as liminares anteriormente deferidas. Prejudicados, assim, os 

agravos regimentais interpostos. De início, observou que os feitos versam sobre um mesmo 

suporte fático — fraudes licitatórias em obras de certa usina termoelétrica — e sobre a mesma 

pena aplicada — declaração de inidoneidade. Segundo o relator, nos writs, as impetrantes alegam 

que a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade pelo TCU esvaziaria o objeto dos acordos 

de leniência celebrados com o MPF e, no caso do MS 35.435, do MS 36.496 e do MS 36.526, 

também o conteúdo do Termo de Cessação de Conduta e/ou do Acordo de Leniência firmado 

com o CADE. Suscitam importante discussão constitucional a respeito dos desafios institucionais 

da ampliação dos espaços de consenso na atuação punitiva do Poder Público nas esferas 

administrativa e penal. O ministro asseverou que os acordos de leniência configuram relevantes 

instrumentos para uma política de combate a infrações econômicas, sobretudo para desarticulação 

de infrações administrativas e criminais colusivas. Nessa seara, a função persecutória do Estado 

recai sobre condutas delituosas que, por natureza, são secretas e apresentam difícil comprovação 

de materialidade. Pontuou que, no ordenamento jurídico pátrio, há pelo menos quatro gêneros de 

acordos de leniência que podem ser celebrados por pessoas físicas ou jurídicas para a atenuação da 

responsabilidade administrativa ou judicial de atos econômicos, quais sejam: (i) o Acordo de 

Leniência Antitruste (Lei 12.529/2011); (ii) o Acordo de Leniência Anticorrupção (Lei 

12.843/2013); (iii) o Acordo de Leniência do MP, que não possui previsão legal expressa, mas 

surge de interpretação sistemática das funções constitucionais do Parquet; e (iv) o Acordo de 

Leniência do Sistema Financeiro Nacional (Lei 13.506/2017). Além desses, é possível apontar 

como quinta modalidade o chamado “acordo de não persecução cível”, recentemente introduzido 

pela Lei 13.964/2019. Embora possam eventualmente abranger fatos suscetíveis de repressão na 

esfera criminal, os acordos de leniência não se confundem com as modalidades de consenso nela 

disponíveis, como a figura do Acordo de Colaboração Premiada (Lei 12.850/2013). O relator 

assinalou que a necessidade de cooperação e coordenação entre as instituições envolvidas no 

microssistema anticorrupção, além de ser medida de salvaguarda da segurança jurídica, é verdadeira 

garantia de efetividade dos instrumentos de leniência. Em estudo, diagnosticou importantes 

assimetrias nas previsões de imunização geradas por cada uma das modalidades de acordo. De 

igual modo, identificou que um dos principais fatores de desalinhamento dos regimes refere-se à 

ausência de parâmetros comuns e objetivos para o cálculo de reparação e ressarcimento de danos. 

Registrou ter buscado interpretação harmônica das funções constitucionais do TCU que 

preservasse os princípios constitucionais da segurança jurídica e da eficiência. Ao tratar do MS 

35.435, explicitou que a empresa investigada formalizou acordos autônomos com o CADE, a 

CGU/AGU e o MPF e assumiu o compromisso de colaboração perante todos esses órgãos. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4441531
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Logrou celebrar acordo nas três esferas administrativas e judiciais aplicáveis. Lembrou que o TCU 

declarara a inidoneidade de diversas pessoas jurídicas, incluída a impetrante. Contudo, entendera 

que, por causa dos acordos com o CADE e com o MPF, deveria ser dispensado tratamento 

diferenciado àquelas pessoas jurídicas como meio de “recompensar” a postura colaborativa. Desse 

modo, suspendera a sanção de inidoneidade, condicionando à apresentação, pelo MPF, de 

compromisso das empresas em colaborar com os processos de controle externo da Corte de 

Contas. Compreendera que os acordos, mesmo válidos, não afastariam sua competência, até 

porque a celebração deles não prejudicaria a necessidade imperativa do ressarcimento integral dos 

prejuízos. Em julgamento posterior à concessão da liminar pelo ministro Gilmar Mendes, o TCU 

estabeleceu a indisponibilidade de bens da impetrante, determinando que a medida alcançasse 

aqueles considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito, em divergência 

com as recomendações do MPF. O relator ponderou que a situação do MS 35.435 seria próxima 

à do MS 36.496. Neste último caso, a empresa obteve decisão liminar no STF, no âmbito do MS 

34.709. Ocasião em que concedido efeito suspensivo a recurso por ela interposto na Corte de 

Contas, em face de acórdão no qual imposta a sanção de inidoneidade. Depois disso, a impetrante 

do MS 36.496 celebrou acordo de leniência com a CGU e a AGU sobre os mesmos fatos apurados. 

Entretanto, quando do julgamento do aludido recurso, o TCU manteve a penalidade. Concluiu 

que a situação das duas impetrantes comporta a mesma solução jurídica. A interpretação conjugada 

dos múltiplos regimes de leniência que se inserem no microssistema anticorrupção deve zelar (i) 

pelo alinhamento de incentivos institucionais à colaboração e (ii) pela realização do princípio da 

segurança jurídica, a fim de que os colaboradores tenham previsibilidade das sanções e benefícios 

premiais cabíveis quando da adoção de postura colaborativa com o Poder Público. A concretização 

desses dois objetivos é fundamental para estimular a realização de novos acordos. Da interpretação 

sistemática da Lei Anticorrupção, depreendeu que o novel diploma instituiu verdadeiro regime 

duplo de responsabilização das pessoas jurídicas. Dentro desse regime, a prática dos chamados 

atos lesivos à Administração Pública definidos em seu art. 5º pode ensejar (i) responsabilidade 

administrativa (Lei 12.843/2013, Capítulos III e IV), e (ii) responsabilidade judicial (Capítulo VI). 

Para o ministro, quando a celebração do Acordo de Leniência Anticorrupção envolver 

simultaneamente a CGU e a AGU, o alcance dos benefícios se torna bastante alargado, haja vista 

que opera tanto sobre o regime de responsabilização administrativa (Lei 12.846/2013), que é 

guardado pela CGU, quanto sobre os múltiplos regimes de responsabilização judicial, titularizados 

pela AGU. Registrou que o acordo de leniência pactuado entre a impetrante do MS 35.435 e a 

CGU/AGU continha disposição expressa no sentido de afastar as sanções administrativas da Lei 

Anticorrupção, as sanções previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 e ainda os 

efeitos e as penalidades previstas na Lei 8.429/1992. O mesmo regime de imunidade ampla foi 

garantido à impetrante do MS 36.496 em acordo celebrado com a CGU/AGU. As duas empresas 

colaboradoras assumiram o compromisso de adimplir integralmente valor arbitrado a título de 

ressarcimento do patrimônio público. Nos termos de ambos os acordos, o descumprimento das 

obrigações poderia implicar inclusive a decretação de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. O ministro documentou que a extensão de imunidade cível pela reparação 

de danos também foi garantida à impetrante do MS 35.435 mediante acordo de leniência firmado 

com o MPF. Frisou que, embora do ponto de vista estritamente normativo, a celebração dos 

contratos de leniência anticorrupção, de fato, não fulmina a atuação sancionadora do TCU baseada 

na Lei 8.443/1992. No entanto, é inegável a existência de sobreposição fática entre os ilícitos 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157440
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157440
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admitidos pelas colaboradoras perante a CGU/AGU e o objeto de apuração do controle externo. 

Se a sobreposição fática não for considerada de maneira integrada, sobreleva-se o risco de 

determinada empresa ser apenada duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Para além do debate acerca 

da ocorrência de bis in idem, uma visão não coordenada da incidência dos regimes de 

responsabilidade cível e administrativa gera riscos à própria efetividade do sistema anticorrupção. 

A lógica subjacente ao modelo de justiça negocial é a de instituir rígido regime de colaboração. Os 

acordos de leniência, negócios jurídicos bilaterais, apresentam natureza de meio de obtenção de 

prova. Em contrapartida ao dever de colaboração, o Poder Público mantém suspensão 

circunstancial condicionada das sanções aplicáveis. Em algumas hipóteses, a suspensão das sanções 

torna-se condição de cumprimento do próprio acordo de colaboração. O relator ponderou não ser 

desarrazoado supor que a decretação de inidoneidade configuraria “pena de morte” de 

construtoras cujas atuações econômicas se voltem, primordialmente, à realização de 

empreendimentos de contratação pública. A premissa da celebração de um acordo é o 

adimplemento de suas cláusulas, o que decorre da boa-fé objetiva e do princípio da confiança. É 

necessário dar à empresa condições de cumprir as sanções pecuniárias. Consequentemente, é 

imprescindível que se permita o funcionamento e a operação em seu mercado usual. O ministro 

enfatizou que a possibilidade de o TCU impor sanção de inidoneidade pelos fatos que deram ensejo 

à celebração de acordo de leniência com a CGU/AGU não é compatível com os princípios 

constitucionais da eficiência e da segurança jurídica. Acrescentou que, conquanto a sanção de 

inidoneidade imposta com base na Lei 8.443/1992 não esteja contemplada expressamente na Lei 

Anticorrupção, a aplicação desta penalidade pelo TCU resultará em ineficácia da cláusula que prevê 

a isenção ou a atenuação de sanções administrativas estabelecidas na Lei 8.666/1993. Esvazia, por 

consequência, a força normativa do art. 17 da Lei 12.846/2013 (2), pois os efeitos práticos das 

reprimendas são semelhantes, senão coincidentes. Nada obsta que, mesmo depois de ser celebrado 

o acordo com a CGU/AGU, o TCU apure a existência de danos complementares que não foram 

integrados na reparação ao erário entabulada nos acordos. A realização da missão institucional do 

TCU não é suprimida. As diversas medidas que podem ser manejadas pela Corte de Contas devem 

considerar sua proporcionalidade e os impactos nos acordos pactuados com a Administração 

Pública. No tocante ao MS 36.526, o relator apurou que, diferentemente das situações anteriores, 

o debate não está relacionado propriamente aos efeitos que os acordos de leniência da Lei 

Anticorrupção exercem sobre o poder sancionador do TCU, mas sim aos efeitos de uma tentativa 

de colaboração travada diretamente com a própria Corte de Contas. Extraiu dos autos que a 

respectiva impetrante realizou requerimento para colaborar com as investigações perante o TCU. 

Com a emissão de parecer favorável do MP de Contas, pedido de reexame de acórdão foi 

sobrestado pelo relator daquela Corte, que ordenou a formação de processo apartado, com 

relatoria diversa, para a análise do pleito de cooperação. Em parecer no feito instaurado, a área 

técnica do TCU endossou a celebração do acordo entre a empresa e a Corte. Antes de a proposta 

de colaboração ser analisada, o plenário daquele Tribunal negou o pedido de reexame. Na 

oportunidade, determinou sumariamente o encerramento dos autos apartados, sem valorar sua 

instrução e os pareceres favoráveis. Em síntese, a tese então prevalecente foi a de que o 

procedimento de colaboração não materializava direito subjetivo à obtenção dos benefícios. Ao 

rejeitar os embargos de declaração opostos posteriormente, o TCU consignou a inexistência de 

fundamento legal para a colaboração e a diferença da situação da empresa em relação às demais, 

que teriam celebrado acordo de leniência com o MPF. Ademais, inexistiria regulamentação interna 
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do TCU sobre esse procedimento. O ministro Gilmar Mendes compreendeu que houve a adoção 

de comportamentos contraditórios na sinalização de possibilidade de acordo com a impetrante. 

Ainda que o órgão apresente estrutura complexa, é uma instituição una sob a perspectiva do 

administrado. É inquestionável que a manifestação favorável da área técnica tem o condão de gerar 

confiança legítima nas empresas de que as tratativas serão minimamente levadas em conta pelo 

Tribunal. Para o relator, mesmo que não se cogite da existência de direito líquido e certo à obtenção 

dos benefícios, a estruturação de qualquer programa de leniência deve ser pautada em regras 

transparentes que permitam a ciência do administrado acerca dos parâmetros orientadores da 

análise de sua proposta. A mera divergência interna dos órgãos do TCU sobre a possibilidade 

jurídica de colaboração, por si só, não configura fundamentação idônea para afastar a consideração 

do esforço colaborativo da impetrante. O acórdão da Corte de Contas violou o devido processo 

legal e a própria boa-fé objetiva ao rechaçar sumariamente a proposta de colaboração iniciada com 

as áreas técnicas sem apresentar fundamentação robusta que fosse além da mera divergência. Além 

disso, não prospera o argumento de que a empresa não teria reconhecido sua participação na fraude 

à licitação e não teria cooperado para o devido esclarecimento dos fatos. O parecer da área técnica 

do próprio órgão expressamente fez constar que a empresa não apenas reconheceu sua 

participação no ilícito, mas chegou a apresentar proposta de valor do dano no caso concreto. Por 

esse motivo, a concessão do título de marker à empresa foi sugerida. O ministro observou que a 

garantia de transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos administrados acerca dos 

possíveis resultados de uma tratativa é um dos pilares estruturantes de qualquer acordo de leniência 

ou colaboração criminal. É importante que sejam minimamente estabilizadas, inclusive as possíveis 

repercussões de eventual desistência ou insucesso da colaboração. Nessas hipóteses, devem ser 

estabelecidos os limites à própria utilização dos documentos e provas apresentados nas tratativas 

numa eventual atuação repressiva do órgão. Princípio aplicável aos acordos criminais e aos 

firmados na esfera administrativa. Acerca do MS 36.173, o relator noticiou que o procedimento de 

TCE que deu origem à aplicação da penalidade iniciou-se com base em dados obtidos na 

interceptação telefônica cuja nulidade foi declarada no Inq 3.732. Logo, as provas dela decorrentes 

são igualmente ilícitas, ainda que adquiridas por instituição distinta — TCU —, uma vez que deram 

o condão ao procedimento fiscalizatório da Corte de Contas. A rejeição da prova derivada assenta-

se na doutrina americana dos frutos da árvore envenenada. Destarte, entendeu que essas provas 

não podem levar à formação de convicção dos julgadores no procedimento de TCE. Por mais que 

o julgador deva fazer uso de seu livre convencimento para examinar provas e proferir decisões, 

suas conclusões, em regra, não podem advir de provas ilícitas. Por seu turno, o ministro Edson 

Fachin alinhou-se à conclusão do voto do relator no MS 35.435 e, em divergência, denegou a 

ordem nos demais mandados de segurança. Principiou com a explicitação de que as situações são 

distintas, apesar de três mandados de segurança terem o mesmo fio condutor em comum. 

Reportam-se a decisões do TCU e à imposição de sanções diante da presença de acordo ou de 

suscitada atividade colaborativa em sede de leniência. Já o MS 36.173 cuida da questão específica 

da validade ou invalidade do ato que utiliza prova cuja nulidade foi declarada pelo STF. Abordou 

que o acordo de leniência é efetivamente valioso instrumento apto a colaborar no combate à 

macrocriminalidade financeira dentro do Estado brasileiro. A empresa colaboradora, que 

confessou a participação no ilícito, entrega provas e meios pelos quais se possibilita a descoberta 

de crimes e ressarcimento do produto do ato ilícito ao erário. Compromete-se com diversas 

condições legais e recebe benefícios concernentes à aplicação de penalidade em seu desfavor. 
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Quanto ao MS 35.435, o ministro Edson Fachin, ao conceder a segurança, destacou que o acordo 

de leniência é inequivocamente anterior à aplicação de penalidade pelo TCU. Circunstância de 

relevo na matéria. Consignou que a Corte de Contas não pode obstar o cumprimento do pacto 

avençado, até em atenção à tutela da confiança legítima daquele que agiu de boa-fé ao confessar a 

participação nos ilícitos. No que diz respeito ao MS 36.496, denegou a segurança pleiteada, uma 

vez que não anteviu direito líquido e certo a ser amparado. Esclareceu ter sido celebrado acordo 

entre a empresa e a CGU em data posterior a da decisão do TCU, que impôs a sanção da 

inidoneidade para a impetrante contratar com a Administração Pública Federal. A circunstância de 

o acordo ter sido firmado depois é relevante para a manutenção da sanção imposta pela Corte de 

Contas, no exercício de suas funções constitucionais, acerca dos mesmos fatos. Asseverou que a 

impetrante pretende opor ao TCU o acordo de leniência, a fim de obter tratamento isonômico 

dado a empresas que pactuaram com o MPF. Todavia, as situações são substancialmente 

diferentes. Os acordos de leniência celebrados com o MPF pelas outras empresas foram prévios à 

decretação da penalidade pela Corte de Contas. Prestaram à avaliação adicional acerca da imposição 

da penalidade. No entanto, o ajuste da impetrante é posterior e, portanto, inviável a aferição da 

boa-fé e da confiança legítima da empresa que aguardou o final dos procedimentos investigatórios 

pelo TCU para pretender enquadrar-se na condição de colaboradora. Além disso, sequer é possível 

alegar que o termo de cessação de conduta perante o CADE prestou-se a qualificá-la nessa 

condição, pois se trata de instrumento legal distinto do acordo de leniência regulamentado pelos 

arts. 86 e 87 da Lei 12.529/2011 (3). Dessa maneira, não pode receber o mesmo tratamento jurídico 

nem ofertar as mesmas benesses destinadas àqueles colaboradores que se sujeitam aos requisitos 

do instituto. Ao dissentir do relator e denegar a segurança requerida no MS 36.526, o ministro 

Edson Fachin reputou não haver conduta a ser amparada. Inequivocamente inexiste acordo 

celebrado. Diante da expectativa de firmar-se acordo de leniência, não verificou emergir direito 

legítimo a impor sua celebração ou a decorrência dos respectivos efeitos, a afastar a aplicação da 

penalidade. Expôs que o STF já firmou entendimento no sentido de que não há direito subjetivo 

à colaboração premiada. Assim, não há direito subjetivo a acordo de leniência. Ademais, sublinhou 

que o acordo de leniência, além de meio colaborativo, constitui negócio jurídico processual 

personalíssimo, a evidenciar a exigência de voluntariedade das partes. Ele deve contar com 

manifestação volitiva daqueles que o firmam. Mesmo que se considere o pronunciamento do MP 

de Contas pela suspensão do feito e cotejo das provas juntadas, o órgão responsável pela tomada 

de decisão acerca de necessidade ou não do acordo de leniência é o TCU, por meio de seu Plenário. 

Este lançou fundadas razões para não aceitar a posição de colaboradora da impetrante. Por isso, 

não vislumbrou boa-fé objetiva a ser tutelada. Ausente expectativa tutelável. Destacou serem 

robustas as provas que formaram a convicção do TCU e apontam a efetiva ocorrência de dano ao 

erário diante de fraude a procedimento licitatório. Rechaçou o argumento segundo o qual haveria 

subsidiariedade da atuação da Corte de Contas em relação à investigação do CADE promovida 

pelos mesmos fatos. O TCU tem múnus iluminado pela finalidade de identificar condutas 

causadoras de prejuízos ao erário, e não diretamente a ordem econômica, seara de atuação do 

CADE. À Corte de Contas, cabe a busca pelo ressarcimento dos danos em atenção precípua ao 

interesse público. A circunstância de um mesmo fato ilícito ser objeto de investigações distintas 

por entes diversos não conduz à impossibilidade de aplicação de penalidade por um ou mais de 

um deles, mormente quando se trata de sanção distinta prevista em lei. A despeito de o TCU ter 

analisado anteriormente o edital de licitação, afirmou inexistir formação de coisa julgada 
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administrativa. Somente após a deflagração de operação policial, foi possível o conhecimento pelo 

Poder Público de todas as irregularidades ocorridas no processo licitatório e na formação dos 

contratos administrativos. Logo, é indevido impedir que o TCU exerça sua função constitucional 

quando os fatos chegaram a seu conhecimento após a efetiva contratação. Portanto, o TCU, no 

exercício de seu mister, pode impor sanção de inidoneidade, ainda que haja manifestação dos 

órgãos internos e parecer favorável do Parquet de Contas sobre a realização de acordo de leniência 

com a Corte, acerca de fatos fiscalizados. No tocante ao MS 36.173, o ministro manteve o acórdão 

prolatado pelo TCU. Rejeitou o argumento de que a decretação de nulidade no Inq 3.732 deveria 

levar também ao reconhecimento de encontrar-se a TCE eivada de vício, por estar amparada nas 

provas colhidas na interceptação telefônica. No ponto, consignou que as conclusões do TCU 

também se ampararam em outros elementos de prova, e não exclusivamente naquelas colhidas na 

interceptação telefônica posteriormente declarada nula. Em seguida, citou trechos da decisão da 

Corte de Contas. Por exemplo, a parte na qual afirma ter sido desencadeada a apuração a partir 

dos elementos adversados. No entanto, as informações policiais trazidas serviram apenas ao 

impulso inicial, uma vez que a comprovação do cometimento do ilícito se deu com base em 

elementos levantados pelo próprio TCU. O ministro refutou outras alegações da impetrante e 

acrescentou não ser possível reavaliar o conjunto fático-probatório considerado pelo TCU. 

Reportou-se à jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança 

questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da inviabilidade de dilação 

probatória. Em seguida, o julgamento foi suspenso. MF 35435/DF, Informativo de Jurisprudência 

do TCU nº 979, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%

20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3

o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens 

2.6 Verbas destinadas à educação e bloqueio judicial. O Plenário, por maioria, julgou 

parcialmente procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição 

judicial que recaiam sobre verbas destinadas à educação, bem como para afastar a submissão ao 

regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação (UDEs), 

em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de 

não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. 

Na ADPF, questionava-se a constitucionalidade de decisões da justiça trabalhista que 

determinaram o bloqueio de verbas destinadas ao custeio de merenda escolar, transporte de alunos 

e manutenção das escolas públicas do estado do Amapá. Inicialmente, o colegiado explicou que as 

Caixas Escolares consistem em Unidades Executoras Próprias (UEx), que recebem recursos 

públicos destinados à educação, via transferência, para a melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação 

básica, por meio da gestão descentralizada. Encontram-se inseridas em uma política de 

descentralização dos recursos destinados às escolas, intitulada Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), que presta assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por 

entidades sem fins lucrativos. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número 

de alunos e com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. Por sua vez, a assistência financeira 

a ser concedida a cada estabelecimento de ensino é admitida via repasse diretamente à unidade 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 58 de 78 

executora ou à entidade representativa da comunidade escolar. As unidades executoras das escolas 

instituídas e mantidas pelo Poder Público consistem em sociedades civis com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que têm por finalidade receber e gerenciar os 

recursos destinados às escolas, inclusive aqueles recebidos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Estabeleceu-se, desse modo, a possibilidade de os 

recursos destinados à educação serem repassados a associações privadas sem fins lucrativos, às 

quais cabe geri-los em benefício da escola. A inovação do programa reside justamente na 

descentralização da gestão financeira de recursos da educação para a sociedade civil. Vê-se, assim, 

que as Caixas Escolares, enquanto unidades executoras próprias, foram criadas para viabilizar o 

repasse de verbas públicas diretamente às escolas, conferindo-lhes maior autonomia na aplicação 

dos recursos de acordo com as necessidades particulares de cada localidade. A ratio é a 

descentralização da gestão da educação para maior agilidade e eficiência. Assim, é preciso 

identificar o que é constitucionalmente exigido de forma invariável e diferenciar daquilo que é 

constitucionalmente deixado à escolha das maiorias políticas prevalecentes, para que possam 

moldar a intervenção do Estado nos domínios sociais à luz da vontade coletiva legitimamente 

predominante. Nesse sentido, as UEx funcionam por meio de repasses de verbas para associações 

privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de 

serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na 

margem de conformação das decisões de agentes políticos. Não encontra óbice na Constituição, 

que, ao contrário, estabelece, em seu art. 205, que “a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Portanto, o experimentalismo do administrador público caminha no sentido da 

descentralização da execução, mantido o controle normativo e fiscalizador dos entes públicos. No 

caso, ao se estabelecer a transferência direta de recursos para as escolas, pretende-se atingir ganhos 

de agilidade e eficiência, além de democratizar a administração da escola. Como o recurso é 

público, entretanto, há forte fiscalização, responsabilização e submissão aos princípios gerais da 

administração pública e ao controle do Tribunal de Contas da União (TCU). O âmbito 

constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo TCU e pelo Ministério Público 

não é de qualquer forma restringido em relação a essas entidades. A Constituição proíbe a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 

para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que 

também vincula o Judiciário. Nesse sentido, as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias 

consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular o funcionamento das 

instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 

Assim, os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões 

judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, 

de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas 

públicas. O direito social à educação, bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e 

aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são, 

justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos 

recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. No caso, a destinação específica 

das verbas bloqueadas em juízo para aplicação em educação se verifica no manual de orientação 

para as UEx, que exige que a entidade, quando da formalização do cadastro, deve indicar o banco 
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e a agência de sua preferência para abertura pelo FNDE de conta corrente específica para o 

programa, e que a conta é exclusiva, sendo vedada a movimentação de recursos próprios por meio 

de depósito, transferência, doação ou saque em espécie. Em caso de descumprimento, o FNDE 

fica autorizado a suspender o repasse dos recursos, assim como em caso de omissão na prestação 

de contas ou rejeição da prestação de contas. Ademais, qualquer irregularidade identificada na 

aplicação dos recursos destinados à execução do PDDE pode ser denunciada ao FNDE, ao TCU, 

aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União e ao Ministério Público, a quem cabe 

o controle da prestação de contas. Quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, os atos judiciais 

impugnados acarretaram o indesejado comprometimento do equilíbrio e da harmonia entre os 

Poderes, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito social à 

educação, transporte e alimentação escolar, preceitos fundamentais agasalhados na Constituição. 

A impenhorabilidade dos valores se impõe, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades 

públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da 

função administrativa. Quanto à possibilidade de as Caixas Escolares pagarem suas dívidas por 

precatório, note-se que elas recebem doações particulares, e assumem obrigações outras. Em 

relação a essas obrigações, calcadas em patrimônio decorrente de doações privadas, não é razoável 

que devam ser pagas por precatório. Destaque-se que essas Caixas têm personalidade jurídica de 

direito privado. Assim, embora as Caixas Escolares do Amapá sejam entidades voltadas 

diretamente à prestação de serviços de educação e recebam recursos públicos via conta específica, 

já não se pode afirmar que dependem totalmente de recursos públicos e atuam em regime de 

exclusividade na gestão de recursos públicos destinados à educação. As Caixas Escolares contam 

com recursos provenientes do próprio do estado do Amapá e dos municípios, bem como com 

rendas decorrentes de atividades realizadas no ambiente escolar e auxílios financeiros de 

particulares. Essas verbas privadas não estão imunes aos atos de constrição judicial. Dessa forma, 

considerando-se que as Caixas Escolares consistem em sociedades civis com personalidade jurídica 

de direito privado, bem como que tais entidades não possuem os qualificativos necessários para 

serem enquadradas no regime especial de pagamento de débitos por precatórios, sabidamente 

diante da possibilidade de gerirem recursos privados, elas não se sujeitam ao regime referido 

independentemente da natureza dos recursos submetidos à execução judicial. É assim que a 

proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem 

trabalhista, convive com o princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por 

instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.Vencido 

o ministro Marco Aurélio, que considerou inadequada a via eleita e, quanto ao mérito, julgou o 

pedido improcedente. ADPF/AP 484, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível 

em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas%20desti

nadas%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20bloqueio%20judicial 

2.7 Tribunal de contas e autonomia municipal. O Plenário, em conclusão e por maioria, julgou 

improcedente pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra 

o art. 151, caput e parágrafo único, da Constituição do estado de São Paulo, que estabelece que o 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) será composto por cinco conselheiros, 

aos quais deverão ser aplicadas as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas 

estadual (Informativo 871). Inicialmente, o colegiado apontou particularidades entre os Tribunais 

de Contas dos Municípios, previsto no art. 31, § 1º, da Constituição Federal (CF) (1), e os Tribunais 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas%20destinadas%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20bloqueio%20judicial
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas%20destinadas%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20bloqueio%20judicial
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo871.htm
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de Contas do Município, apenas existentes nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Os 

primeiros são órgãos estaduais criados por deliberação autônoma dos respectivos estados-

membros, com a finalidade de auxiliar as Câmaras Municipais na atribuição de exercer o controle 

externo, sendo estes órgãos do Tribunal de Contas estadual. Já o Tribunal de Contas do Município 

(de São Paulo e do Rio de Janeiro) é órgão independente e autônomo, pertencente à estrutura da 

esfera municipal, com a função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da fiscalização 

financeira e orçamentária do respectivo município. Destacou que o art. 31, § 4º, da CF (2) veda 

que os municípios criem seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas. Isso, entretanto, 

não implicou a extinção do TCM-SP e do TCM-RJ, criados sob a égide de regime constitucional 

anterior. Embora a autonomia municipal seja princípio constitucional, ela é limitada pelo poder 

constituinte em inúmeros pontos, como, por exemplo, no que proíbe os municípios de criar suas 

Cortes de Contas. Nesse contexto, afirmou que a Constituição do estado de São Paulo não fere a 

autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do Município, mas, ao contrário, a 

prestigia. Asseverou que a norma impugnada não faz menção à regra de equiparação de 

vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Município aos dos conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado. Conforme a jurisprudência desta Corte, o art. 75 (3) da CF 

estabelece a imposição do modelo federal do Tribunal de Contas da União. Entretanto, não se 

pode interpretar analogicamente que os conselheiros municipais teriam seus vencimentos 

equiparados aos dos conselheiros estaduais. A fixação da remuneração dos conselheiros cabe ao 

município (mesmo que em valor diverso do fixado para os conselheiros estaduais), uma vez que 

ele dispõe de autonomia para deliberar sobre os vencimentos de seus servidores. Ademais, a 

Constituição estadual, ao fixar, de forma idêntica à Lei Orgânica do Município de São Paulo, que 

o TCM-SP deve ser composto por cinco membros, não ofende o princípio da simetria. É razoável 

que um tribunal de contas municipal tenha um número inferior de conselheiros ao dos tribunais 

de contas dos estados. Vencido o ministro Marco Aurélio que julgou as ações procedentes, por 

vislumbrar desrespeito à autonomia municipal. De acordo com o ministro, inexiste, na CF, preceito 

que autorize o estado a fixar regras para os Tribunais de Contas municipais. Um órgão municipal 

deve ser estruturado pelo respectivo ente federado. ADI 346/SP, Informativo de Jurisprudência 

do STF nº 980, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Tribunal%20de

%20contas%20e%20autonomia%20municipal%20%E2%80%93%202 

2.8  Competência do TCU para determinar a indisponibilidade de bens de particulares e 

desconsideração da personalidade jurídica. O Plenário iniciou julgamento de mandado de 

segurança impetrado contra decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que decretou a 

indisponibilidade cautelar de bens e ativos da empresa impetrante, bem como a desconsideração 

de sua personalidade jurídica. No caso, a decisão impugnada foi tomada pelo plenário do TCU no 

âmbito de procedimento de tomada de contas especial, no qual se apurava a responsabilização por 

indícios de irregularidade em contrato firmado para a construção da Central de Desenvolvimento 

de Plantas de Utilidade (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O 

ministro Marco Aurélio (relator) concedeu a ordem para afastar as determinações de 

indisponibilidade de bens e de desconsideração da personalidade jurídica da impetrante, e assentou 

o prejuízo do agravo interno protocolado pela União contra a tutela de urgência, concedida em 

2018, tornando-a definitiva. Segundo o relator, não cabe ao TCU, órgão administrativo auxiliar do 

Congresso Nacional, no controle da Administração Pública, o implemento de medida cautelar com 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Tribunal%20de%20contas%20e%20autonomia%20municipal%20%E2%80%93%202
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Tribunal%20de%20contas%20e%20autonomia%20municipal%20%E2%80%93%202
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restrição de direitos de particulares, com efeitos práticos tão gravosos como a indisponibilidade de 

bens e a desconsideração da personalidade jurídica, em sanções patrimoniais antecipadas. Não se 

está a afirmar a ausência do poder geral de cautela do TCU, mas, sim, que essa atribuição possui 

limites. Nesses termos, não é da competência do órgão administrativo bloquear, por ato próprio, 

dotado de autoexecutoriedade, bens de particulares contratantes com a Administração Pública. 

Destacou a impropriedade de justificação da medida com base no art. 44 da Lei Orgânica do TCU 

(Lei 8.443/1992) (1). O dispositivo mostra-se voltado à disciplina da atuação do responsável pelo 

contrato, servidor público, deixando de abranger o particular. O exame da Lei 8.443/1992 respalda 

o entendimento. Ponderou que as medidas impugnadas foram embasadas na “teoria dos poderes 

implícitos”. No entanto, a Constituição, ao estabelecer competências, visa assegurar o equilíbrio 

entre os órgãos públicos, garantia do cidadão. Surge prejudicial ao bom funcionamento do Estado 

Democrático de Direito a concentração de poder, razão pela qual interpretações que o ampliem 

devem ser vistas com reservas, sob pena de ruptura da harmonia preconizada pelo constituinte. As 

normas que tratam de funções e atribuições do TCU são claras (CF, arts. 70 e 71) (2). Não se pode 

concluir estar autorizada a imposição cautelar de bloqueio de bens e desconsideração da 

personalidade jurídica a particular contratante com a Administração. É inadequado evocar a “teoria 

dos poderes implícitos”, no que o cabimento pressupõe vácuo normativo. Somente se a CF não 

houvesse disciplinado o exercício do poder sancionador do TCU seria possível a observância da 

aludida teoria. Pontuou, ainda, que, no âmbito da legislação infraconstitucional sobre a matéria, o 

diploma regulamentador, Lei 8.443/1992, atribuiu ao TCU o poder de determinar ao particular, 

por ato próprio, a adoção de certas condutas, visando à satisfação de dívida apurada em processo 

específico e de multa eventualmente aplicada. A execução dessas penalidades, contudo, exige a 

intervenção do Judiciário, mediante provocação do Ministério Público, a sinalizar o descabimento 

de imposição de medidas dotadas de autoexecutoriedade. No tocante às medidas cautelares, 

afirmou que a situação não é diversa. Conforme o disposto no art. 61 da Lei 8.443/92 (3), mesmo 

em relação a responsáveis julgados em débito, o TCU deve solicitar ao Poder Judiciário o 

implemento da indisponibilidade de bens dos particulares. A lei direciona ao Judiciário decidir 

sobre a constrição de bens daqueles considerados em débito, pelo Órgão administrativo, ao final 

da tomada de contas. Cumpre igualmente ao Judiciário, no campo precário e efêmero, a imposição 

da providência cautelar. Não havendo respaldo normativo expresso, entendeu que deve prevalecer 

o princípio da legalidade estrita, a nortear a atuação da Administração Pública como um todo, 

sendo, portanto, inviável ao TCU determinar, cautelarmente, a desconsideração da personalidade 

jurídica de sociedade por si investigada. Nesse contexto, concluiu ser descabido recorrer à analogia, 

buscando a aplicação do art. 14 da Lei 12.846/2013 (4), ou articular com cláusulas gerais de 

proteção à moralidade e de supremacia do interesse público. Após o voto do relator, o julgamento 

foi suspenso. MS 35506/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 983, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%

AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%2

0particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%

ADdica 

3. Direito Financeiro  

3.1  Despesa. Pagamento de créditos em ordem cronológica. Razões de interesse público. 

Restos a pagar. O respeito à ordem cronológica é direito subjetivo do credor da Administração 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
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Pública à fiel observância do procedimento estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/1993. 2. A lei exige 

que a Administração obedeça, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica 

das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 3. Configurando 

ou não restos a pagar, os débitos contratuais pendentes devem ser pagos na ordem cronológica de 

suas exigibilidades mesmo quando transferidos de um exercício a outro, uma vez que o não 

pagamento de todos os débitos pendentes resulta em defeito na elaboração do orçamento. Acórdão 

nº 38/2020- TP, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

3.2   Finanças Públicas. LRF. Operação de Crédito. Trata-se de consulta formulada pelo presidente 
da Comissão Permanente de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Guarapari, com os 
seguintes questionamentos: “(...) vimos solicitar Consulta de natureza técnica e jurídica sobre a 
hipótese de contratação pelo Poder Executivo Municipal de operação de crédito, no curso do ano 
eleitoral, comprometendo o orçamento de futuras gestões, e ante a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Solicitamos informações sobre a possibilidade e a legalidade da administração pública em realizar 
empréstimo/financiamento público, contraindo dívidas as quais seriam pagas após o término da 
gestão, comprometendo o erário”. O Plenário desta Corte, preliminarmente, conheceu da consulta 
e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, nos termos do Parecer em Consulta nº 52/2001, 
conforme se reproduz abaixo:  Do exposto, concluímos que a contratação pretendida só pode ser 
realizada se cumpridas as exigências estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 32 da LC 101/2000. 
Parecer em Consulta TC nº 009/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

3.3 Finanças Públicas. Educação. FUNDEB. Transferência de recursos. Classificação 
orçamentária. Tratam os autos de Consulta formulada pelos então Secretários de Estado de 
Educação e da Fazenda, solicitando orientações acerca da aplicação e transferência de recursos do 
Fundeb. O Plenário desta Corte conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, 
nos seguintes termos:  Item 1.1 - A interpretação da expressão “aplicados diretamente” constante 
do caput do art. 20 da Resolução TCEES nº 238/2012 restringe-se à modalidade de aplicação 
orçamentária “90 – Aplicações Diretas” constante da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, 
de 04 de maio de 2001? A expressão “deverão ser aplicados diretamente pelo órgão gerenciador 
do fundo”, do artigo 20, caput, da Resolução TC 238/2012, não se confunde com a modalidade 
de aplicação orçamentária “90 – Aplicações Diretas” deve ser interpretada no sentido de que os 
recursos depositados no Fundeb devem ser aplicados no âmbito do Fundo, resguardada sua 
utilização pelos órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino no Estado e Municípios, nos termos 
da Lei 9.394/1996, garantindo sua aplicação no âmbito de sua atuação prioritária, nos termos do 
artigo 211 da Constituição Federal, observado o artigo 60 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.  Item 1.2 - As ações pertinentes ao 
Movimento Educacional Promocional do Espírito Santo (MEPES) realizadas, nos termos da Lei 
Estadual nº 7.875, de 25 de novembro de 2004, por meio de auxílio ou subvenção (modalidade de 
aplicação orçamentária “50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos) a 
entidades filantrópicas equiparadas a escolas para fins de aplicação dos recursos financeiros 
destinados à educação e cujos alunos são computados na formação do coeficiente do Estado para 
fins de recebimento da Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 7 quota parte do 
FUNDEB, podem ser custeadas com recursos relativos aos 40% (quarenta por cento) do retorno 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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da quota parte do FUNDEB? No caso em apreço, considerando que o MEPES constitui entidade 
sem fins lucrativos, cujas unidades educacionais, equiparadas por lei a escolas públicas, podem ser 
consideradas escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, e que possui, dentre os variados 
objetivos estatutários, o de oferecer educação escolar nos níveis do ensino fundamental e médio, 
entendemos pela possibilidade de repasse de recursos públicos relativos aos 40% do FUNDEB de 
aplicação não obrigatória na remuneração do magistério pelo Estado, desde que sejam utilizados 
exclusivamente em ações voltadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos 
do artigo 70, da Lei 9.394/96, relacionadas à educação básica nos ensinos fundamental e médio, 
campos de atuação prioritária do ente federado por determinação constitucional, e que a instituição 
aplique o seu excedente financeiro em educação e atenda aos requisitos constantes do artigo 8º, da 
Lei 11.494/2007. Item 1.3 - O Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/ES) instituído 
pela Lei Estadual nº 9.999, de 03 de abril de 2013, com o objetivo de transferir recursos diretamente 
aos municípios que realizem, nas suas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de 
alunos de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos (também vinculada aos ensino 
fundamental e médio) da rede pública estadual, residentes no meio rural (modalidade de aplicação 
orçamentária “42 – Execução Orçamentária Delegada aos Municípios”), pode ser custeado com 
recursos relativos aos 40% (quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Em se 
tratando de ação considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino, a teor do disposto no 
inciso VIII, do artigo 70, da Lei 9.394/96 (“manutenção de programas de transporte escolar”), e 
desde que se relacione ao transporte escolar de alunos dos ensinos fundamental e médio da rede 
pública estadual, a fim de atender a atuação prioritária determinada pela Constituição Federal, 
entendemos, quanto à matéria, pela possibilidade de utilização dos recursos relativos à quota de 
40% do FUNDEB cabível ao Estado, caso a transferência voluntária da União proveniente dos 
programas anteriormente citados não seja suficiente para satisfazer o direito constitucional ao 
transporte público escolar. Quanto à classificação da despesa - modalidade de aplicação 
orçamentária “42 – Execução orçamentária Delegada aos Municípios, entende-se estar correta a 
classificação orçamentária da despesa quanto à modalidade de aplicação sugerida, qual seja, 
execução orçamentária delegada aos municípios (modalidade de aplicação 42). Ressaltase que “a 
utilização dos recursos de 40% do retorno da quota parte do FUNDEB Informativo de 
Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 8 para subsidiar o Programa Estadual de Transporte Escolar 
(PETE/ES) está condicionada ao “transporte de alunos dos ensinos fundamental e médio da rede 
pública estadual” e à “insuficiência da transferência voluntária da União”.  Item 1.4 - As ações 
pertinentes ao Programa de Gestão Democrática do Ensino Público Estadual (Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE/ES) realizadas, nos termos da Lei Estadual nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, 
por meio da transferência de recursos diretamente aos Conselhos de Escola vinculados unidades 
escolares da rede pública estadual (modalidade de aplicação orçamentária “50 – Transferências a 
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos”), podem ser custeadas com recursos relativos aos 40% 
(quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Nesse sentido, entendemos, quanto 
à matéria, pela possibilidade de utilização dos recursos relativos à quota de 40% do FUNDEB 
cabível ao Estado nas ações pertinentes ao Programa de Gestão Democrática do Ensino Público 
Estadual (Dinheiro Direto na Escola – PDDE/ES), desde que tais ações sejam consideradas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 70, da Lei 9.394/96, e estejam 
relacionadas à educação básica nos ensinos fundamental e médio, campos de atuação prioritária 
do ente federado por determinação constitucional. Ademais, considerando a transferência 
voluntária realizada pela União por meio de programa de igual propósito, entendemos que deva 
ser aferida, em cada unidade escolar, a real necessidade de recebimento de parcela dos recursos do 
FUNDEB, à quota dos 40% de aplicação não obrigatória na remuneração do magistério. Quanto 
à classificação da despesa (“modalidade de aplicação orçamentária “50 – Transferências a 
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Instituições Privadas sem Fins Lucrativos”), entende-se estar correta a classificação orçamentária 
da despesa quanto à modalidade de aplicação sugerida, qual seja, execução orçamentária através de 
transferências a instituições privadas sem fins lucrativos (modalidade de aplicação 50).  Item 1.5 - 
As ações pertinentes aos ressarcimentos pagos aos municípios referentes servidores requisitados, 
pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU, para atuarem como Diretores de escolas ou na 
Unidade Central da SEDU/ ou Superintendência, cuja despesa ocorre na classificação 
orçamentária 319096 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado, podem ser custeadas com recursos 
relativos aos 40% (quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Nesse sentido, 
entendemos ser possível, quanto à matéria, a utilização dos recursos relativos à quota de 40% do 
FUNDEB cabível ao Estado para ressarcimento, aos Municípios, referente a servidor requisitado 
pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU para atuar como diretor de escola ou na Unidade 
Central da SEDU ou Superintendência, desde que tal atuação esteja Informativo de Jurisprudência 
nº 106 | TCE-ES 9 relacionada à educação básica nos ensinos fundamental e médio da rede pública 
estadual, a fim de atender a atuação prioritária determinada pela Constituição Federal. Quanto à 
classificação da despesa (“319096 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado”), entende-se que o 
procedimento de classificação da despesa com pessoal requisitado de outros órgãos na codificação 
3.1.90.96 está adequado aos fatos narrados pelo consulente. Ressalta-se que a utilização dos 
recursos de 40% do retorno da quota parte do FUNDEB para custear as ações pertinentes aos 
ressarcimentos pago aos municípios referentes aos servidores requisitados pela SEDU está 
condicionada à “necessidade que os servidores requisitados estejam exercendo atividades 
relacionadas à educação básica nos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual”.  
Item1.6 - As despesas inerentes à educação básica, mas que, porém, estejam classificadas na 
subfunção orçamentária “122 – Administração Geral” podem ser custeadas com recursos relativos 
ao 40% (quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Entende-se pela 
possibilidade de utilizar os recursos do Fundeb 40% na subfunção 122.  Item 2.1 - As despesas de 
exercícios anteriores (ED 92) pertinentes à educação básica, efetivamente empenhadas e liquidadas 
no exercício, podem ser custeadas com recursos relativos a quota parte do FUNDEB, bem como 
computadas para fins de aplicação de tais recursos, haja vista que não foram computadas no seu 
exercício de sua referência? Conclui-se pela não possibilidade de utilização de recursos do Fundeb 
para custear despesas de exercícios anteriores, ainda que se refiram à educação básica e tenham 
sido empenhadas e liquidadas no exercício. Parecer em Consulta TC nº 013/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

3.4 Emissão de Orientação Técnica sobre a contabilização de recursos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus. O TCMGO 

exarou, em 5.6.20, a Orientação Técnica nº 001/2020 – SGT, abordando a contabilização de 

recursos destinados ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Recomendou-se aos 

Municípios que: (a) criem programa ou ação orçamentária específica, com o objetivo de identificar 

as despesas realizadas no enfrentamento da emergência de saúde pública devido à COVID-19; (b) 

realizem análise criteriosa quanto ao tipo de crédito adicional eventualmente a ser aberto, haja vista 

que, no caso dos créditos extraordinários, estes devem ser respaldados por decretos de calamidade 

e guardar relação direta com a COVID-19; (c) a abertura de créditos adicionais extraordinários a 

ser feita no município deve estar amparada por decreto do Chefe do Poder Executivo municipal, 

que deve dar conhecimento imediato à Câmara de Vereadores; (d) os gestores municipais devem 

estar atentos quanto à necessidade de atender às condições expressas para abertura de créditos 

extraordinários, determinadas na CF/88 e na Lei nº 4.320/64; (e) No tocante à natureza da receita, 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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os recursos deverão ser classificados nas seguintes codificações: 1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de 

Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo; 

1.7.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não 

detalhadas anteriormente; 2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas 

Financiados por Transferências Fundo a Fundo; 2.4.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos 

do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente; 1.7.1.8.12.1.0 - Transferências 

de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; 2.4.1.8.12.1.0 - Transferências de 

Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; (f) para registro das receitas e envio 

do movimento mensal deve ser utilizada a fonte 14 – Transferência de Recursos do Sistema Único 

de Saúde – SUS/União, detalhamento 081 – Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus 

– Covid-19; (g) eventualmente, se houver transferência dos Estados para os municípios deve ser 

utilizada a fonte 31 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS / Estados, 

detalhamento 081 – Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid-19 (Orientação 

Técnica TCMGO nº 001/2020 – SGT, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 23, 

disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-

23.pdf.  

3.5 Lei de Responsabilidade Fiscal. O Plenário, em conclusão, julgou parcialmente procedente 

pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra diversos dispositivos da 

Lei Complementar (LC) 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e da Medida Provisória 1980-

18/2000, que dispõe sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil. 

Preliminarmente, o colegiado não conheceu da ação quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, da LRF e aos 

arts. 3º, II, e 4º da Medida Provisória 1980-18/2000. Asseverou a total ausência de paradigma 

constitucional invocado. Além disso, observou que a medida provisória impugnada foi reeditada 

diversas vezes, sem que as novas edições houvessem sido acompanhadas de pedido de aditamento 

da petição inicial. Não conheceu da ação também quanto ao art. 15 da LRF, por ausência de 

impugnação de todo o complexo normativo necessário. Julgou a ação prejudicada quanto aos arts. 

30, I, e 72 da LRF, por exaurimento da eficácia das normas. Reforçou motivos já apresentados no 

julgamento da medida cautelar (Informativos 204, 206, 218, 267, 297 e 475). No que tange ao 

mérito, a Corte julgou improcedente a alegação da inconstitucionalidade formal da LRF. Isso 

porque houve respeito ao devido processo legislativo. Além disso, o fato de ter se referido à lei 

complementar no singular, e não no plural, não significa que todas as matérias elencadas nos incisos 

do art. 163 da Constituição Federal (CF) devessem ser disciplinadas por um mesmo diploma 

legislativo, mas sim a imposição constitucional de uma espécie normativa específica para 

regulamentar as matérias previstas nesse artigo. O Tribunal julgou improcedente, também, a 

apontada inconstitucionalidade material dos arts. 4º, § 2º, II, e § 4º; 7º, caput e § 1º; 11, parágrafo 

único; 14, II; 17, §§ 1º a 7º; 18, § 1º; 20; 24; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, e § 2º; 39; 59, § 1º, IV; 60 e 68, 

caput, da LRF. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber apenas no tocante à 

alínea d do inciso I do art. 20. Afirmou que a exigência prevista no art. 4º, § 2º, II, em relação aos 

entes subnacionais, de demonstração de sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e 

previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União não esvazia a autonomia daqueles, mas é 

absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do 

federalismo fiscal responsável. Da mesma forma, a exigência adicional do processo legislativo 

orçamentário estipulada no art. 4º, § 4º, não implica nenhum risco de descumprimento do art. 165, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo204.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo206.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo218.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo267.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo297.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo475.htm
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§ 2º, da CF. Afastou a apontada violação ao art. 167, VII, da CF pelo art. 7º, caput e § 1º. A previsão 

de transferência de resultados do Banco Central do Brasil (BCB) para o Tesouro Nacional é uma 

dinâmica que encontra previsão em outros dispositivos estranhos à LRF (arts. 4º, XXVII; e 8º, 

parágrafo único, da Lei 4.595/1964; e art. 6º, II, da Lei 11.803/2008). O dispositivo em questão 

não concede crédito algum, apenas determina uma consignação obrigatória a ser feita na lei 

orçamentária de cada ano, o que está longe de significar autorização para gastos ilimitados. Além 

disso, a norma não trata de despesas de funcionalismo ou de custeio do BCB. Essas são registradas 

no orçamento geral da União como as de qualquer outra autarquia, como decorre do art. 5º, § 6º, 

da própria LRF. O que justifica a transmissão de resultados do BCB diretamente para o Tesouro 

Nacional não são essas despesas, mas aquelas decorrentes da atuação institucional dessa autarquia 

especial na sua atividade-fim, que corresponde à execução das políticas monetária e cambial (art. 

164 da CF). Já a mensagem normativa do parágrafo único do art. 11, de instigação ao exercício 

pleno das competências impositivas fiscais tributárias dos entes locais, não conflita com a 

Constituição Federal, mas traduz-se como fundamento de subsidiariedade, que é congruente com 

o princípio federativo, e desincentiva a dependência de transferências voluntárias. Com efeito, não 

é saudável para a Federação que determinadas entidades federativas não exerçam suas 

competências constitucionais tributárias, aguardando compensações não obrigatórias da União. 

Compreendeu que o art. 14 se destina a organizar estratégia, dentro do processo legislativo, de tal 

modo que os impactos fiscais de projetos de concessão de benefícios tributários sejam melhor 

quantificados, avaliados e assimilados em termos orçamentários. A democratização do processo 

de criação de gastos tributários pelo incremento da transparência constitui forma de reforço do 

papel de estados e municípios e da cidadania fiscal. O inciso II do art. 14 funciona como uma 

cláusula de incentivo à conciliação entre as deliberações gerais do processo orçamentário e aquelas 

relativas à criação de novos benefícios fiscais. Não é possível extrair do seu comando qualquer 

atentado à autonomia federativa. Nessa mesma linha, os arts. 17, e parágrafos, e 24 representam 

atenção ao equilíbrio fiscal. A rigidez e a permanência das despesas obrigatórias de caráter 

continuado as tornam fenômeno financeiro público diferenciado, devendo ser consideradas de 

modo destacado pelos instrumentos de planejamento estatal. A internalização de medidas 

compensatórias, conforme enunciadas pelos dispositivos, no processo legislativo é parte de projeto 

de amadurecimento fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e da inconsequência 

fiscal, administrativa e gerencial. A prudência fiscal é um objetivo expressamente consagrado pelo 

art. 165, § 2º, da CF. Frisou que o art. 18, § 1º, ao se referir a contratos de terceirização de mão de 

obra, não sugere qualquer burla aos postulados da licitação e do concurso público. Impede apenas 

expedientes de substituição de servidores via contratação terceirizada em contorno ao teto de 

gastos com pessoal. No que diz respeito ao art. 20, reputou que a definição de um teto de gastos 

particularizado, segundo os respectivos Poderes ou órgãos afetados, não representa intromissão 

na autonomia financeira dos entes subnacionais. Reforça, antes, a autoridade jurídica da norma do 

art. 169 da CF, no propósito, federativamente legítimo, de afastar dinâmicas de relacionamento 

predatório entre os entes componentes da Federação. Rejeitou, em seguida, a alegação de que a 

autonomia do Ministério Público da União (MPU) teria sido afetada pela estipulação, na alínea c 

do inciso I do art. 20, de limite diferenciado para gastos com pessoal na esfera do Ministério 

Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). Asseverou que a LRF seguiu o modelo 

orçamentário tradicional para o MPDFT, estabelecendo os limites de despesa com seu pessoal de 

maneira especial, de modo a se ajustar a uma realidade de financiamento atípica, criada pela própria 
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Constituição Federal, cujo art. 21, XIII, atribui à União o encargo de manter o MPDFT. Manteve-

se, portanto, o vínculo orçamentário desse órgão com o Poder Executivo federal, não 

sobrecarregando e tampouco comprometendo a chefia do MPU no encaminhamento de seu 

próprio orçamento, respeitado o respectivo limite global relativo a todos os demais ramos. No 

ponto, divergiram os ministros Edson Fachin e a ministra Rosa Weber. Para eles, o MPDFT 

encontra-se abarcado pelo limite de gastos com pessoal do MPU, nos termos do art. 20, I, d, da 

LRF. Relativamente aos arts. 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, e § 2º; 39, reiterou a fundamentação utilizada 

quando da análise da constitucionalidade formal da LRF, uma vez que a inconstitucionalidade 

formal arguida pelos requerentes se confunde com a inconstitucionalidade material. O Tribunal 

também entendeu ser constitucional o art. 59, § 1º, IV. O art. 169, caput, da CF encomenda à 

legislação complementar os limites de despesa com pessoal ativo e inativo. A norma apenas estipula 

um mecanismo de articulação administrativa, informando Poderes e órgãos autônomos sobre uma 

situação presumidamente temerária. Quanto ao art. 60, considerou que a possibilidade de fixação 

por estados e municípios de limites de endividamento abaixo daqueles nacionalmente exigíveis não 

compromete competências do Senado Federal. Ao contrário, materializa prerrogativa que decorre 

naturalmente da autonomia política e financeira de cada ente federado. Rejeitou, ainda, a alegada 

inconstitucionalidade do art. 68. O art. 250 da CF não exige que a criação do fundo por ele 

mencionado seja necessariamente veiculada em lei ordinária, nem impede que os recursos 

constitutivos sejam provenientes de imposição tributária. O Plenário julgou o pedido procedente 

com relação aos arts. 9º, § 3º (1); 56, caput (2); 57, caput (3); parcialmente procedente para dar 

interpretação conforme, com relação aos arts. 12, § 2º (4), e 21, II (5); e procedente para declarar 

a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do parágrafo 1º do art. 23, e a 

inconstitucionalidade do parágrafo 2º do mesmo artigo (6), todos da LRF. Relativamente ao 

parágrafo 3º do art. 9º, entendeu, por maioria, que a norma prevista não guarda pertinência com o 

modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício 

responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 

Público. Isso porque o dispositivo estabelece inconstitucional hierarquização subserviente em 

relação ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, limite os valores financeiros segundo os 

critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias no caso daqueles outros dois Poderes e 

instituição não promoverem a limitação no prazo fixado no caput. A defesa de um Estado 

Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de 

organização liberal, em especial, na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do 

Poder e suas autonomias constitucionais. Ficaram vencidos, no ponto, os Ministros Dias Toffoli 

(presidente), Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que julgaram o 

pleito parcialmente procedente para fixar interpretação conforme no sentido de que a limitação 

dos valores financeiros pelo Executivo dar-se-á no limite do orçamento realizado no ente 

federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da Receita Corrente 

Líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arresto nas contas do ente federativo 

respectivo no caso de desrespeito à regra prevista no art. 168 da CF (repasse até o dia 20 de cada 

mês). Quanto aos arts. 56, caput, e 57, caput, o Tribunal, também por votação majoritária, 

considerou que houve um desvirtuamento do modelo previsto nos arts. 71 e seguintes da CF. A 

Constituição determina que as contas do Poder Executivo englobarão todas as contas, receberão 

um parecer conjunto do Tribunal de Contas, e serão julgadas pelo Congresso. No caso do 

Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, o Tribunal de Contas julga as contas, e não dá 
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um parecer prévio. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que, em relação ao art. 56, deu interpretação 

conforme no sentido de que as contas, submetidas ao Congresso, são as do Executivo, e não as do 

Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo; e, quanto ao art. 57, julgou 

improcedente a ação. O colegiado deu interpretação conforme ao art. 12, § 2º, para o fim de 

explicitar que a proibição de que trata o artigo não abrange operações de crédito autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta. A previsão de limite textualmente diverso da regra do art. 167, 

III, da CF enseja interpretações distorcidas do teto a ser aplicado às receitas decorrentes de 

operações de crédito. De igual modo, deu interpretação conforme ao art. 21, II, no sentido de que 

se entenda como limite legal nele citado o previsto em lei complementar. Observou que o art. 169, 

caput, da CF remete à legislação complementar a definição de limites de despesa com pessoal ativo 

e inativo. A Corte, por maioria, nos termos do voto do ministro Edson Fachin, declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 23, § 1º, de modo a obstar interpretação 

segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. Quanto ao 

parágrafo 2º do art. 23, declarou a sua inconstitucionalidade, ratificando a medida cautelar. 

Salientou que, por mais inquietante e urgente que seja a necessidade de realização de ajustes nas 

contas públicas estaduais, a ordem constitucional vincula a todos, independentemente dos ânimos 

econômicos ou políticos. Portanto, caso se considere conveniente e oportuna a redução das 

despesas com folha salarial no funcionalismo público como legítima política de gestão da 

Administração Pública, deve-se observar o que está fixado na Constituição (art. 169, §§ 3º e 4º). 

Não cabe flexibilizar mandamento constitucional para gerar alternativas menos onerosas, do ponto 

de vista político, aos líderes públicos eleitos. De acordo com a jurisprudência do Tribunal, o art. 

37, XV, da CF impossibilita que a retenção salarial seja utilizada como meio de redução de gastos 

com pessoal com a finalidade de adequação aos limites legais ou constitucionais. A irredutibilidade 

do estipêndio funcional é garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter 

jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. A redução da jornada de trabalho com 

adequação dos vencimentos à nova carga horária é medida inconstitucional. Aduziu, por fim, que 

a irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança aqueles que não possuem vínculo 

efetivo com a Administração Pública. No que se refere aos parágrafos 1º e 2º do art. 23, ficaram 

vencidos integralmente os Ministros Alexandre de Moraes (relator), Roberto Barroso e Gilmar 

Mendes, que julgaram improcedente a ação, com a cassação da medida cautelar concedida. 

Segundo eles, em suma, não seria razoável afastar a possibilidade de temporariamente o servidor 

público estável ter relativizada sua irredutibilidade de vencimentos, com diminuição proporcional 

às horas trabalhadas, com a finalidade de preservar seu cargo e a própria estabilidade. A 

temporariedade da medida destinada a auxiliar o ajuste fiscal e a recuperação das finanças públicas, 

a proporcionalidade da redução remuneratória com a consequente diminuição das horas 

trabalhadas e a finalidade maior de preservação do cargo, com a manutenção da estabilidade do 

servidor estariam em absoluta consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência, pois, 

ao preservar o interesse maior do servidor na manutenção de seu cargo, também se evitaria a 

cessação da prestação de eventuais serviços públicos. No ponto, a Ministra Cármen Lúcia ficou 

vencida parcialmente, por divergir do ministro Edson Fachin apenas em relação à locução “quanto 

pela redução dos valores a eles atribuídos”. Para ela, é possível a redução da jornada, mas não dos 

valores. Vencido parcialmente, ainda, o presidente, que acompanhou o relator quanto ao parágrafo 

1º do art. 23 e, quanto ao parágrafo 2º, julgou parcialmente procedente a ação para fixar 
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interpretação conforme no sentido de que o referido dispositivo deve observar a gradação 

constitucional estabelecida no art. 169, § 3º, da CF, de modo que somente será passível de aplicação 

quando já adotadas as medidas exigidas pelo art. 169, § 3º, I, da CF, e a utilização da faculdade nele 

prevista se fará primeiramente aos servidores não estáveis e, somente se persistir a necessidade de 

adequação ao limite com despesas de pessoal, a faculdade se apresentará relativamente ao servidor 

estável. ADI 2238/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 982, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Lei%20de%20R

esponsabilidade%20Fiscal 

 

4. Direito Previdenciário 

4.1. Pessoal. Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração.  
É vedada aos militares reservistas ou reformados que reingressaram no serviço público a partir da 
publicação da EC 20/1998 a acumulação dos proventos com a remuneração do cargo público, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados de livre nomeação e exoneração (exceções previstas no art. 37, inciso XVI e § 
10, da Constituição Federal). Acórdão nº 6592/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.2 As multas juros e resultantes da contribuição do servidor para o Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS deverão compor o saldo da respectiva conta constante das 

deduções da Receita Corrente Líquida. Tratam os autos de Consulta encaminhada por 

Controlador-Geral de Município, por meio da qual solicita esclarecimentos deste Tribunal acerca 

das seguintes indagações: “A conta Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RPPS 

deverá compor o saldo da conta Cont Serv Prev Própria constante das exclusões da Rec. Corrente 

Líquida? (sic) Em qual rubrica da receita deverá ser contabilizada para 2019?” Admitida a Consulta, 

o relator, conselheiro José Alves Viana passou ao exame das indagações. Quanto ao primeiro 

questionamento, após tecer algumas considerações acerca do Regime Próprio de Previdência Social 

– RPPS, ressaltou que, mediante a publicação da Portaria n. 916/2003 do Ministério da Previdência 

Social, iniciou-se a padronização das contas e dos procedimentos contábeis aplicados aos RPPS e 

que, hodiernamente, a Portaria MPS n. 509/2013, em seu artigo 2º, dispõe que os RPPS adotarão as 

contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP 

estendido até o 7º nível de classificação. Verificou que os procedimentos e as regras contábeis 

constantes da mencionada Portaria adotam práticas contábeis específicas na gestão dos RPPS, com 

base nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Atentou para o fato de que a atualização do Plano de Contas 

dos RPPS é de competência da Secretaria da Previdência Social que, de forma integrada com a 

Secretaria do Tesouro Nacional, procede aos ajustes que se fizerem necessários. Neste sentido, 

salientou que a Portaria Conjunta STN/SP n. 7/20181 trata da aprovação da “parte III – 

Procedimentos Contábeis Específicos: Capítulo 4 – Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)”, com vigência a partir 

do exercício de 2019, e que a Portaria STN n. 388/2018, que dispõe sobre o desdobramento da 

classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, ampliou o desdobramento da classificação da receita orçamentária para o 8º 

nível. Quanto à Receita Corrente Líquida – RCL, a LC n. 101/2000, em seu art. 2°, dispõe que essa 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Lei%20de%20Responsabilidade%20Fiscal
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Lei%20de%20Responsabilidade%20Fiscal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-509.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/01/PORTARIA-CONJUNTA-STN-SPREV-no-07-de-18dez2018.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/564899/CPU_Portaria+STN+n%C2%BA%20388-2018_DOU-%2015.06.2018_Ement%C3%A1rio+da+NR-2019+para+EST-DF-MUN/d4077c5d-db6a-45f2-b793-5bd8234e6e0f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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é composta pelo somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de 

contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras 

receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens explicitados no mesmo artigo, não 

havendo margem para interpretações que destoem desses dispositivos legais. No tocante ao 

questionamento formulado pelo consulente se “a conta Multas e Juros de Mora da Contribuição do 

Servidor para RPPS deverá compor o saldo da conta Cont Serv Prev Própria constante das exclusões 

da Rec. Corrente Líquida, transcreveu trecho do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição, 

versão 3, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que determina que as deduções permitidas 

devem ser registradas para a apuração da Receita Corrente Líquida, que são as Transferências 

Constitucionais e Legais, a Contribuição do Empregador e Trabalhador para a Seguridade Social, a 

Contribuição dos Servidores para o RPPS, a Compensação Financeira entre os Regimes de 

Previdência, a Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, as Deduções para o FUNDEB e 

as Contribuições para o PIS/PASEP. As multas, juros e quaisquer acessórios incidentes sobre o 

principal, bem como a dívida ativa e multas e juros incidentes sobre as parcelas da dívida ativa 

dedutíveis da RCL deverão receber o mesmo tratamento dado ao principal, já que integram o 

produto da arrecadação e não subsistem quando descabida a cobrança do respectivo valor principal. 

Em face do exposto, respondeu afirmativamente à primeira indagação, ou seja, as multas e juros 

resultantes da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

deverão compor o saldo da respectiva conta constante das deduções da Receita Corrente Líquida. 

Quanto à segunda indagação do consulente sobre “em qual rubrica da receita deverá ser 

contabilizada para 2019” referente às multas e juros da contribuição do servidor para o RPPS, 

destacou que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) apresenta a seguinte 

codificação da Natureza da Receita: 1º Dígito – Categoria Econômica; 2º Dígito – Origem; 3º Dígito 

– Espécie; 4º, 5º, 6º e 7º Dígitos –Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita e, 

por fim, 8º Dígito – Tipo. Com base na orientação dada pela Unidade Técnica, alteou que, conforme 

o disposto na Portaria n. 388, da STN, que trata do desdobramento da classificação por natureza da 

receita orçamentária, para aplicação nos Estados e Municípios, os valores recebidos a título de multas 

e juros de mora, decorrentes da contribuição do servidor para RPPS, devem ser contabilizados na 

conta contábil com o 8º dígito correspondente à sua natureza e se encontram disponíveis no 

Ementário da Receita Orçamentária 2019, publicada no Portal do SICOM. Feitas tais considerações, 

submeteu o seguinte parecer à apreciação de seus pares: “1. As multas e juros resultantes da 

Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deverão compor o 

saldo da respectiva conta constante das deduções da Receita Corrente Líquida. 2. Os valores relativos 

à receita de multas e juros de mora decorrentes da contribuição do servidor para o RPPS serão 

contabilizados na conta contábil com o 8º dígito correspondente à sua natureza, e se encontram 

disponíveis no Ementário da Receita Orçamentária 2019, publicada no Portal do SICOM, nos 

códigos iniciados com 121801 – Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social 

– CPSSS”. O voto foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1082412, Informativo de 

Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 

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

 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/663733/CPU_MDF+9%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+-+Vers%C3%A3o+3+-+18.12.2018+-+com+capa/e0b5b068-3538-4b1a-a6d2-a0b7d9da0f33
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/564899/CPU_Portaria+STN+n%C2%BA%20388-2018_DOU-15.06.2018_Ement%C3%A1rio+da+NR-2019+para+EST-DF-MUN/d4077c5d-db6a-45f2-b793-5bd8234e6e0f
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1082412
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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4.3 O cálculo da idade mínima a que se refere o inciso III do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/05 não deve considerar frações de idade ou de tempo de contribuição, 

mas somente número inteiro, nos exatos termos do referido dispositivo. Trata-se de Consulta 

formulada por Superintendente de Fundo de Assistência e Aposentadoria de Servidores Públicos 

Municipais, nos termos abaixo transcritos: “Aplicação da Emenda 47/2005 conforme disposto no 

art. 29-C da Lei n. 8.213/1991. Considerar frações de dias e não somente anos fechados para a 

concessão de aposentadoria com redução na idade conf. o que passar no tempo de contribuição.” 

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o relator, conselheiro Durval Ângelo, esclareceu que a 

pergunta formulada pelo consulente diz respeito à aplicação do inciso III do art. 3º da Emenda 

Constitucional n. 47/05 que, em síntese, preceitua que, para quem se enquadrar nas regras 

insculpidas no citado artigo, ficam garantidas a paridade e a integralidade, com base no valor da 

última remuneração do cargo em que permaneceu, considerando-se, para fins de cumprimento dos 

limites estabelecidos na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição da República, a 

redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo previsto, de trinta 

e cinco anos para homens e trinta anos para mulheres. Asseverou que a redação do dispositivo legal 

registra as expressões “um ano de idade para cada ano de contribuição”, aludindo claramente a “ano 

inteiro” e não a “frações de idade” ou a “frações de tempo de contribuição”, não se podendo dar 

outra interpretação ao texto constitucional, que é claro e preciso e, portanto, não comporta 

ambiguidade. Acerca da matéria, destacou jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no 

sentido de que para a redução da idade, deve ser aplicado número inteiro e não frações, consoante 

Acórdão n. 3932/2014 e Acórdão n. 9207/2017, ambos de relatoria do Ministro José Múcio 

Monteiro. Salientou que o art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, citado pelo consulente, foi incluído pela 

Lei n. 13.183/2015 e estabelece que o segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, 

incluída as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for igual ou superior a noventa e 

cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou 

igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição 

de trinta anos. Entretanto, pontuou que o dispositivo acima transcrito é aplicável somente ao Regime 

Geral de Previdência Social e não ao Regime Próprio de Previdência, pois a própria Lei 

n. 8.213/1991 estabelece aos servidores públicos, que possuem previdência própria, regras 

diferenciadas de aposentadoria, a exemplo da prevista na Emenda Constitucional n. 47/05, que é 

uma regra de transição, o que leva à conclusão de que não se pode considerar a aplicação de normas 

da previdência social geral ao regramento de previdência própria de cada ente público. Isto posto, 

respondeu ao questionamento do consulente da seguinte maneira: “O cálculo da idade mínima a que 

se refere o inciso III do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 não deve considerar frações de 

idade ou de tempo de contribuição, mas somente número inteiro, nos exatos termos do referido 

dispositivo.”O voto do conselheiro Durval Ângelo foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal 

Pleno. Consulta n. 1066725, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 

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

4.4 Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa púbica. EMBRATUR. O 
tempo de exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à edição da Lei 
8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa pública, não é computável 
para fins de incorporação de “quintos” (art. 62 da Lei 8.112/1990) ou pagamento da vantagem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3932%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=d29d4e40-af15-11ea-b24f-8d21d4939ae7
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A9207%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3038c6b0-af16-11ea-95a5-3f5f851b73a5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13183.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066725
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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“opção” (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8º da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 
929/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.5 Aposentadoria. Proventos. Insalubridade. VPNI. Contribuição previdenciária. A 
vantagem VPNI insalubridade, instituída pela MP 568/2012, somente pode integrar proventos de 
aposentadoria caso o servidor tenha optado na ativa pela inclusão dessa parcela remuneratória na 
base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 4º, § 2º, da Lei 10.887/2004). Acórdão nº 
4192/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  

4.6 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria.  A ausência de registro do ato inicial de 
concessão de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois, além de 
o benefício previdenciário ainda não ter se aperfeiçoado no âmbito do TCU, a alteração possui 
natureza acessória à concessão inicial. A alteração deve ser apreciada após ou em conjunto com a 
concessão inicial. Acórdão nº 4232/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

4.7 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 
serviço. Estado-membro. Município. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal 
prestado anteriormente por militar pode ser computado para fins de contagem de tempo para a 
reserva, mas não 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), tendo em vista o que dispõem os arts. 136 c/c 137, inciso I e § 1º, da mesma lei. Acórdão 
nº 4708/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.8 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de 
tempo de serviço. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para 
fins de contagem de tempo para a reserva, mas não 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 4716/20, Boletim de 
Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.9 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 
extraordinário. O TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999, para a apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma 
ou pensão, a contar da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF no julgamento 
do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Acórdão nº 4397/20, Boletim de Jurisprudência 
de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.10 Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder judiciário. Gratificação. Proventos. 

Paridade. A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS (art. 17, § 3º, da Lei 11.416/2006) tem 

natureza individual e deve ser paga na atividade apenas a servidores que participam do programa de 

reciclagem anual oferecida pelo órgão, não sendo possível sua extensão aos inativos em nome do 

princípio da paridade. Acórdão nº 4454/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, 

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

pessoal.htm 
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4.11 Regime Próprio de Previdência Social. Investimento financeiro. Instituição financeira. 
Tratam-se os autos de consulta apresentada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Linhares – IPASLI, questionando a esta Corte o seguinte: “É 
juridicamente viável a contratação de instituições financeiras privadas para realizar investimentos 
das reservas de capital deste Instituto, relativamente aos recursos do RPPS?”. O Plenário desta 
Corte, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu, por unanimidade, nos 
termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner, nos seguintes termos: 
Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 6  1.2.1) É possível a contratação de instituições 
financeiras públicas e privadas para realizar investimentos das reservas de capital dos regimes 
próprios de Previdência, em aplicação da ressalva prevista na parte final do disposto no §3º, art. 164 
da Constituição Federal, observando os parâmetros e diretrizes das legislações de regência, em 
especial da Lei 9717/98 (art. 6º, IV), assim também atendidos os critérios e requisitos disciplinados 
pela Secretaria de Previdência Social integrante do Ministério da Economia e pelo Conselho 
Monetário Nacional. 2. Revogar o Parecer Consulta TC - 002/2013. Parecer em Consulta TC nº 
012/2020-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf.  

4.12 Manutenção do vínculo entre administração e o servidor público municipal 
aposentado – Impossibilidade. Consulta formulada pelo prefeito de Estrela do Norte sobre a 
possibilidade de servidor público municipal efetivo, aposentado de forma voluntária pelo Regime 
Geral de Previdência Social, manter vínculo com a administração. O Revisor corroborou com o 
entendimento do Ministério Público de Contas de que a aposentadoria rompe o vínculo funcional 
do servidor estatuário com a administração, entendendo que os novos regramentos da aposentadoria 
no setor público não transformam a natureza, o direito e o dever da relação dos ocupantes de cargos 
públicos na administração do município. Acrescentou que a eventual obtenção por determinados 
servidores, no legítimo exercício da busca da tutela jurisdicional, de decisões favoráveis à 
manutenção dos vínculos que entretinham com a Administração, não autoriza a desconstituição 
indistinta de todas as relações jurídicas firmadas sob a égide dos citados regramentos, muito menos 
a extensão ao conjunto dos agentes públicos do que foi decidido em casos singulares. A proposta 
foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00008/2020, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 23, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

4.13 Aposentadoria. Exame pelo Tribunal de Contas. Prazo de 5 anos. Contagem a partir 
da entrada do processo no Tribunal de Contas. O STF compreendeu que a fixação do prazo de 
05 (cinco) anos afigura-serazoável para que o Tribunal de Contas proceda ao exame dos atos de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ultrapassado o referido marco temporal sem 
manifestação da Corte, os atos serão considerados definitivamente registrados. Importante observar 
que o prazo de 05 (cinco) anos começa a ser contado no dia em que o processo chega ao Tribunal 
de Contas. Sendo assim, estão excluídas, automaticamente, as hipóteses em que haja o retardamento 
intencional da remessa dos autos a esta Corte, não havendo margem para que a má-fé possa gerar 
benefício indevido para qualquer das partes ou beneficiários envolvidos, nem ser gerado a partir da 
impontualidade, inoperância ou irresignação protelatória do jurisdicionado ou de qualquer alcançado 
pela decisão. Processo nº 200.101-7/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 03/20, disponível 
em: https://www.tce.rj.gov.br 
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4.14 Consulta. Desconto da Previdência Social Geral. Natureza extra orçamentária. Em 

processo de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Jardim do Seridó/RN acerca da forma 

de contabilização dos descontos da previdência social geral devida pelos servidores, o Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte proferiu o seguinte entendimento de caráter 

normativo: “A contribuição do servidor destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é 

receita de natureza extraorçamentária, tendo em vista que representa ingresso financeiro temporário 

nos cofres públicos, figurando o ente municipal como mero depositário desses valores até seu devido 

recolhimento. Cuida-se de parcela que deve ser contabilizada no passivo exigível patrimonial 

(passivo circulante). Situação distinta ocorre com a contribuição do servidor destinada ao Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS), uma vez que se trata de receita orçamentária corrente do 

município. Nos termos do art. 2º, IV, “c”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é item a ser deduzido 

para obtenção da Receita Corrente Líquida (RCL). Em relação à codificação, conforme a Tabela 

Padrão dos Códigos de Receitas Orçamentárias estabelecida pela Resolução nº 011/2016-TCE, 

aplicável para o exercício de 2018, os jurisdicionados municipais devem utilizar o código 

‘1.2.1.0.04.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS’, com o 

respectivo desdobramento e tipo (7º e 8º dígitos), de modo a discriminar os valores da contribuição 

do servidor ativo civil, do inativo e do pensionista para o RPPS”. Processo nº 14034/2015-TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__

TCE_RN.pdf 

4.15 Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. Pensão. 
Benefício previdenciário. Abono de permanência em serviço. Consulta. O servidor afastado 
ou licenciado de seu cargo efetivo sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com 
o Plano de Seguridade Social do Servidor, não faz jus, assim como seus dependentes, aos benefícios 
do aludido regime previdenciário, inclusive a pensão por morte (art. 183, §§ 2º e 3º, da Lei 
8.112/1990), salvo se beneficiário da vantagem prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal e 
nos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da EC 41/2003 (abono de permanência). Acórdão nº 1408/20, Boletim 
de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

4.16 Tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço. Aposentadoria. Disponibilidade de 
pessoal. Ausência. Contribuição previdenciária. Consulta. Não é devido o recolhimento de 
contribuição previdenciária incidente sobre os valores dos descontos decorrentes de faltas ao serviço 
(art. 29, § 4º, da ON-MPS/SPS 2/2009, com redação dada pela ON-MPS/SPS 3/2009), tampouco 
é possível a contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição para fins de 
aposentadoria e disponibilidade. Acórdão nº 1408/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.17 Tempo de serviço. Certidão pública. INSS. Decisão judicial. Contribuição previdenciária. 
É irregular a averbação de tempo de atividade privada para fins de aposentadoria no serviço público 
(contagem recíproca) sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias 
correspondentes, mesmo que fundamentada em certidão emitida pelo INSS em cumprimento a 
decisão judicial. Acórdão nº 1502/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

4.18 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Perfil 
profissiográfico previdenciário. CLT. A comprovação de serviço prestado em condições 
penosas, perigosas ou insalubres para fim de contagem ponderada de tempo de serviço (tempo ficto) 
por servidor que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades dessa natureza em período 
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anterior à vigência da Lei 8.112/1990, pode ser feita por intermédio do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário. Acórdão nº 6312/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.19 Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta médica. Readaptação de pessoal. 
Em matéria de aposentadoria, a competência da junta médica está limitada à apuração da situação 
de invalidez do caso submetido à sua apreciação, não cabendo a ela, e sim ao gestor, avaliar a 
possibilidade jurídica de readaptação, observadas as avaliações médicas quanto à saúde do servidor. 
Acórdão nº 7059/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.20 Aposentadoria especial. Policial. Anistiado político. Servidor público militar. Contagem de 
tempo de serviço. O tempo em que o anistiado político militar esteve compelido ao afastamento 
de suas atividades profissionais não pode ser considerado para fins de concessão da aposentadoria 
especial de policial (LC 51/1985), uma vez que não exerceu atividade de risco no período. Acórdão 
nº 6351/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.21 Tempo de serviço. Licença prêmio por assiduidade. Contagem em dobro. Aposentadoria. 
Marco temporal. É ilegal a contagem em dobro de licença-prêmio não usufruída, para fins de 
aposentadoria, aos servidores que não tinham o direito adquirido à aposentação antes da EC 
20/1998, uma vez que a referida emenda proibiu expressamente qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício. Acórdão nº 6380/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.22 Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração. É vedada 
aos militares reservistas ou reformados que reingressaram no serviço público a partir da publicação 
da EC 20/1998 a acumulação dos proventos com a remuneração do cargo público, ressalvados os 
cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados 
de livre nomeação e exoneração (exceções previstas no art. 37, inciso XVI e § 10, da Constituição 
Federal). Acórdão nº 6592/20, , Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.23 Servidor aposentado pelo RGPS e reintegração sem concurso. A Primeira Turma, por 

maioria, deu provimento a agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo para julgar 

improcedentes pedidos formulados por servidores públicos municipais, que, depois de se 

aposentarem voluntariamente, pretendiam ser reintegrados aos mesmos cargos que ocupavam 

anteriormente. Trata-se de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, que requereram 

aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pois o município não possui 

regime próprio de previdência. Posteriormente, mediante ação judicial, postularam a aludida 

reintegração, ao fundamento de que seria cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo 

público com proventos de aposentadoria, pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

A Turma considerou inadmissível que o servidor efetivo, depois de aposentado regularmente, seja 

reconduzido ao mesmo cargo sem a realização de concurso público, com o intuito de cumular 

vencimentos e proventos de aposentadoria. Se o servidor é aposentado pelo RGPS, a vacância do 

cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de concurso. 

Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Rosa Weber, que negaram provimento aos agravos 

ao fundamento de que a matéria implicaria análise de legislação infraconstitucional. ARE 1234192, 

Informativo de Jurisprudência do STF nº 982, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo982.htm#Servidor%20apos

entado%20pelo%20RGPS%20e%20reintegra%C3%A7%C3%A3o%20sem%20concurso  

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/lcp/lcp51.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo982.htm#Servidor%20aposentado%20pelo%20RGPS%20e%20reintegra%C3%A7%C3%A3o%20sem%20concurso
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo982.htm#Servidor%20aposentado%20pelo%20RGPS%20e%20reintegra%C3%A7%C3%A3o%20sem%20concurso
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4.24 ADIN e Reforma Constitucional da Previdência. O Plenário, por maioria e em conclusão 

de julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos formulados em três ações diretas de 

inconstitucionalidade no tocante: (i) ao art. 40, § 18, da Constituição Federal (CF), na redação dada 

pelo art. 1º da Emenda Constitucional (EC) 41/2003 (1); e (ii) ao art. 9º da EC 41/2003, deduzido 

apenas na ADI 3184 (Informativos 640 e 641). Por unanimidade, reconheceu a perda superveniente 

dos objetos das ações quanto à impugnação dos incisos I e II do § 7º do art. 40 da CF, na redação 

dada pelo art. 1º da EC 41/2003, reputada improcedente em assentada anterior pela ministra Cármen 

Lúcia (relatora) e pelo ministro Luiz Fux. Segundo o voto reajustado da relatora, acompanhado pelos 

demais ministros, houve alteração substancial do § 7º do art. 40 em virtude da edição da EC 

103/2019, o que tornou as ações prejudicadas nesse particular. De igual modo, o colegiado não 

conheceu do pleito formalizado na ADI 3143 no que atinente ao art. 5º da EC 41/2003, por 

inobservância do que exigido no art. 3º, I, da Lei 9.868/1999 (3). Além disso, consignou o prejuízo 

parcial de algumas pretensões apresentadas nos feitos, uma vez que as matérias já foram apreciadas 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em outras ações diretas (ADI 3.105, ADI 3.128, ADI 3.138). 

No mérito, a Corte julgou improcedentes pedidos de declaração de inconstitucionalidade do art. 40, 

§ 18, da CF e do art. 9º da EC, este requerido apenas na ADI 3184. Frisou que o STF, ao declarar a 

inconstitucionalidade dos percentuais estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 4º 

da EC 41/2003, afirmara o caráter geral do art. 40, § 18, da CF. Consignou que a discriminação 

determinada pela norma, segundo a qual incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social, configura situação justificadamente favorável àqueles que já recebiam 

benefícios quando do advento da EC 41/2003, incluídos no rol dos contribuintes. Se por um lado, 

a contribuição devida pelos servidores da ativa seria calculada com base na totalidade dos 

vencimentos percebidos, por outro, inativos e pensionistas teriam o valor de sua contribuição fixado 

sobre base de cálculo inferior, pois dela seria extraído valor equivalente ao teto dos benefícios pagos 

no regime geral. Desse modo, haveria proporcionalidade, visto que os inativos, por não poderem 

fruir do sistema da mesma forma que os ativos, não seriam tributados com a mesma intensidade. 

Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio, que julgou o pedido procedente para declarar a 

inconstitucionalidade do mencionado preceito. A seu ver, as situações assentadas segundo o regime 

anterior não poderiam ser alcançadas pelo tributo. A previsão da incidência da contribuição somente 

em relação a valores que superem os do regime geral não afastaria do cenário a incidência do 

dispositivo em situações constituídas. Noutro passo, o Plenário firmou a constitucionalidade do art. 

9º da EC 41/2003, que se remete à aplicação do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) (4). Ao rejeitar a alegação da associação autora de que afrontaria cláusula pétrea 

referente ao direito adquirido, esclareceu não ser este o dispositivo que autoriza a cobrança da 

contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. Registrou que a constitucionalidade da 

cobrança já foi reconhecida por este Tribunal. Agregou que o STF tem afirmado, reiteradamente, a 

inexistência de direito adquirido a não ser tributado. O ministro Gilmar Mendes aduziu haver risco 

na declaração de inconstitucionalidade, sem restrições, do art. 9º, porque poderia sinalizar a 

possibilidade de questionamentos em relação ao teto remuneratório constitucional e envolver 

dúvidas sobre sua sistemática. De acordo com o ministro, a remissão ao preceito do ADCT não 

simbolizaria sua restauração pelo constituinte derivado. O art. 9º é norma expletiva, a enfatizar a 

existência do limite imposto pelo art. 37, XI, da CF (6) e evitar que o teto seja superado. O ministro 

Edson Fachin reportou-se ao julgamento do RE 609.381 (Tema 480 da repercussão geral) e do RE 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo640.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo641.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2192089
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2224701
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2201913
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3843794&numeroProcesso=609381&classeProcesso=RE&numeroTema=480
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606.358 (Tema 257 da repercussão geral), com o intuito de salientar a desnecessidade de 

interpretação conforme. Assinalou que, na redação originária da CF, o teto remuneratório não 

poderia ser ultrapassado. Não há que se falar em direito adquirido à percepção de verbas em 

desacordo com o texto constitucional. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandowski, Ayres Britto, Celso de Mello e Cezar Peluso, que julgaram a pretensão procedente. 

Compreenderam que o poder constituinte de emenda não poderia ter determinado a aplicação do 

art. 17 do ADCT, que teria se exaurido, e asseveraram a afronta ao art. 60, § 4º, IV, da CF (6). O 

ministro Cezar Peluso alertou haver perigo de a Administração Pública utilizar o art. 17 do ADCT 

para desconhecer direitos adquiridos sob as garantias constitucionais vigentes. Além disso, não 

entreviu risco na declaração de inconstitucionalidade, porquanto o redutor incidiria por força de 

normas constitucionais permanentes vigentes, que não suscitam dúvidas. ADI 3133/DF, 

Informativo de Jurisprudência do STF nº 983, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%

E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2

%80%93%207 

 

5. Direito Processual  
5.1 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Citação por edital. Requisito. A não 

localização do responsável no endereço constate do Cadastro de Pessoal Física na Receita Federal 

(CPF) não é capaz de gerar, por si só, a presunção de que a pessoa se encontra em lugar desconhecido 

e incerto para justificar a notificação em edital em processo em TCU. Dever ser realizados outros 

procedimentos que permitam a conclusão de que foram efetuados significativos esforços para tentar 

localizar o responsável, a exemplo de pesquisas junto a cadastros de órgãos públicos (ex. 

departamento de trânsito) ou concessionárias de serviços público (ex. empresas de telefonia e de 

fornecimento de energia elétrica) ou mesmo pesquisa na internet, incluindo as redes sociais. Acórdão 

nº 1540/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 

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

5.2 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Empresa privada. 

Recuperação judicial. Poder Judiciário. Competência exclusiva. Não é possível ao TCU 

decretar medida cautelar de indisponibilidade de bens (art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992) de empresa 

em situação de recuperação judicial, em razão da indivisibilidade e da universalidade do juízo de 

recuperação judicial (Lei 11.101/2005), que tem competência exclusiva para promover medidas 

constritivas do patrimônio de empresa submetida a esse regime e para o qual, se for o caso, devem 

ser encaminhados, por intermédio da AGU, os pedidos de bloqueio de bens formulados pelo 

Tribunal para assegurar o ressarcimento dos danos ao erário em apuração. Acórdão nº 1563/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 

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

5.3 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Sentença arbitral. O TCU 

pode decretar medida cautelar de indisponibilidade de bens (art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992) com 

base em condenação proferida em sentença arbitral, desde que o débito se refira a matéria de 

competência do Tribunal. Acórdão nº 1563/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, 

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

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3801073&numeroProcesso=606358&classeProcesso=RE&numeroTema=257
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2%80%93%207
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2%80%93%207
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2%80%93%207
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.101%2C%20DE%209%20DE%20FEVEREIRO%20DE%202005.&text=Regula%20a%20recupera%C3%A7%C3%A3o%20judicial%2C%20a,empre
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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5.4 Processual. Citação. Servidores. Meio eletrônico. Edital. Revelia. A citação pode ser 

enviada por meio eletrônico, em situações que a pessoa citada componha o quadro de servidores de 

algum órgão fiscalizado pelo Tribunal de Contas (art. 258, inciso III, Resolução 14/2007). 2. Após 

citação eletrônica, esgotado o prazo para apresentação de defesa, a nova citação será realizada por 

edital e publicada no Diário Oficial de Contas do TCE/ MT. 3. Após o decurso do prazo da citação 

por edital, sem a manifestação do interessado, será decretada a sua revelia para todos os efeitos (art. 

140, § 1º, Resolução 14/2007). Acórdão 20/2020-PC. Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, 

disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 
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