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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
 
1.1.1 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Serviços advocatícios. Empresa estatal. 

Requisito.  
1.1.2 Responsabilidade. Licitação. Projeto básico. Deficiência. Multa.  
1.1.3 Licitação. Projeto básico. Obras e serviços de engenharia. Jazida. Viabilidade 

econômica. DMT.  
1.1.4 Tomada de Contas Extraordinária. Execução de obras de Unidades Habitacionais 

do município de Maringá. Insuficiência em Projetos Básicos e falha na 
disponibilização dos orçamentos detalhados. Questões que devem receber maiores 
cuidados por parte dos agentes públicos responsáveis. Utilização do sistema de 
registro de preços para a contratação de serviços de engenharia consistentes na 
construção de muros de arrimo. Pela possibilidade, evidenciado tratar-se de solução 
padronizada. Pela regularidade das contas com ressalvas e emissão de 
determinações ao gestor e aos agentes públicos responsáveis.  

1.1.5 Representação. Inexigibilidade de licitação. Procedimento de carona. 
Impossibilidade. Consulta nº 449127/08. Entendimento pacificado apenas em 
2011. Certame datada de 2010. Ressalva. Pretensão punitiva. Prescrição. Prejulgado 
nº 26-TCEPR. Ausência de danos aos cofres públicos. Tema idêntico tratado no do 
Acórdão nº 7243/15 do Tribunal Pleno. Unidade do entendimento jurisprudencial. 
Prevalência. Art. 537 do RITCEPR c.c art. 927, V, do CPC. Procedência sem 
penalização.  

1.1.6 É irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os acordos 
coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem as 
categorias profissionais que executarão o serviço. As propostas devem considerar o 
enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante do empregador.  

1.1.7 Contrato. Prorrogação. Serviços de natureza contínua. Prorrogação excepcional. 
1.1.8 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Viabilidade e economicidade. Projeto 

básico e Termo de Referência. Indicação de marca.  
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1.1.9 Licitação. Obras públicas. Despesas com “administração local de obras”. Custo 
direto. BDI.  

1.1.10 As exigências habilitatórias, na condição de garantias mínimas do cumprimento de 
obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de adequabilidade normativa, 
em apreço à competitividade, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. 

1.1.11 A exigência do cumprimento prévio de condições relacionadas às execução 
contratual, por si só, já caracteriza irregularidade, pois impõe ao vencedor do 
certame a execução de obrigações contratuais sem a adequada formalização do 
contrato.  

1.1.12 A contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra 
amparo no art. 30, inciso II, da alínea “e” da Lei nº 13.303/2016, desde que 
presentes os requisitos concernentes à especialidade do serviço, aliados à notória  
especialização do contratado.  

1.1.13 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade na Inexigibilidade de Licitação. 
Contratação Direta. Contrato de Patrocínio. Seleção Pública. Hipótese de 
Inviabilidade de Concorrência não comprovada. Suspensão de Edital.  

1.1.14 Recurso de Reconsideração. Terceirização na área de tecnologia da informação. 
Irregularidades na contratação. Não comprovação dos requisitos exigidos no edital. 
Provimento parcial. Aplicação de multa. Determinação.  

1.1.15 Tomada de Contas Especial. Irregularidade na licitação. Clausulas restritivas de 
competitividade. Ausência de projeto básico. Ausência de remessa de 
documentação. Inexigibilidade de licitação. Registro atemporal do certame no SIM. 
Procedência parcial da tomada de contas especial. Irregularidade das contas. 
Aplicação de multa. Citação de débito.  

1.1.16 Chamamento Público. Seleção. Motivação. 
1.1.17 Edital. Termo de Referência. Definição de Índice. Formulação de Proposta. 
1.1.18 Contrato. Prestação de Garantia. Validade. Prazo.  
1.1.19 Licitação. Preços unitários. Critério de aceitabilidade. 
1.1.20 Contrato Administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Preço. Preço unitário. 

Inexequibilidade. Termo aditivo. 
1.1.21 Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Inexequibilidade. Desclassificação. 

Obrigatoriedade.  
1.1.22 Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Classificação. Sessão.  
1.1.23 Denúncia. Pregão. Mudança de Plataforma de compras. Portal com menor custo 

aos licitantes. Acesso público aos instrumentos do certame. Inexistência de violação 
da transparência pública. Pela improcedência.  

1.1.24 Notificação. Protelação do Atendimento. Anulação. Contratação. Emergência 
Fabricada.  

1.1.25 Serviço Público. Transporte Coletivo de Passageiros. Concessão. Permissão. 
Licitação.  

1.1.26 Concessão. Prorrogação. Exceção da Licitação. Previsão Orçamentária. Edital de 
Licitação.  

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

1.1.28 Declaração de Inidoneidade. Fraude. Contratação. Execução. Competências 
Distintas.  
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1.1.29 Inspeção Extraordinária. Iliquidez parcial. Pagamento indevido de multas e juros 
sobre saldo devedor sujeita o responsável à devolução de valores. Impossibilidade 
de presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes quando 
há comprovação de sua destinação pública ou contratação de serviço sem 
comprovação da efetiva prestação caracteriza dano ao erário. A utilização de 
recursos do FUNDEF para pagamento de despesas que não dizem respeito ao 
ensino fundamental, despesas de exercícios anteriores e a não aplicação de 60% dos 
recursos do Fundo na remuneração dos profissionais de magistério configuram 
desvios de finalidade. É inadequada a escolha da modalidade licitatória Convite, 
quando definida com base no valor mensal do contrato, e não no valor anual, em 
afronta ao art. 23, inciso III, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. A omissão quanto à 
apresentação de diversos documentos requisitados pela equipe técnica configura 
afronta ao art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 121/1994. Ressarcimento ao 
erário e aplicação de multas. Expedição de recomendação. Emissão de Parecer 
Prévio conforme Resolução nº 31/2018-TCE. 

1.1.30 Controle Externo. Plano de Fiscalização Anual 2014-2015. Contratação de serviços 
habituais e rotineiros sem concurso público. Incidência da Súmula nº 28/TCERN. 
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis por meio de inexigibilidade 
de licitação – art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. Contratação direta indevida. Concessão 
de diárias em benefício próprio. Ofensa à moralidade administrativa. Ausência de 
Controle Interno. Aplicações de multas. Recomendação ao atual gestor. Suspensão 
do fornecimento da certidão de adimplência.  

1.1.31 Licitação. Pregão presencial. Aquisição de passagens aéreas. Inocorrência de 
prescrição. Natureza contínua do serviço de fornecimento de passagens áreas. 
Possibilidade de prorrogação contratual. O Descumprimento no limite de 25% para 
acréscimos no valor inicial do contrato afronta o art. 65, § 1º da Lei de Licitações. 
É irregular a concessão de diárias  e de passagens sem a devida comprovação do 
interesse público. Efetivada citação válida, não se configura hipótese de 
arquivamento com fundamento no art. 72 da Lei Complementar  464/2012. 
Incidência da Súmula nº 34-TCE. Reprovação da matéria. Aplicação da multa e 
imposição do dever de ressarcimento ao erário.  

1.1.32 Controle Externo. Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Exercício de 2007. 
Irregularidades formais e materiais detectadas no curso da instrução. Ausência de 
assinatura do profissional de contabilidade em notas de empenho. Ausência de 
assinatura de pessoa autorização em documentos de retenção de Receitas 
Municipais. Ausência de envelopes em procedimentos licitatórios. Ausência de guia 
de tombamento. Aquisição de material sem comprovação da sua destinação 
específica – aplicação da Súmula nº 22 – TCE-RN. Contratação de serviços sem 
comprovação da efetiva prestação. Divergência entre as datas das declarações de 
capacidade técnica e do certame licitatório. Realização de despesa sem prévia 
licitação  - aplicação da Súmula nº 7 – TCERN. Concessão de diárias sem a devida 
comprovação da realização do deslocamento em prol do ente público – aplicação 
da Súmula 23 TCERN. Irregularidade da matéria. Ressarcimento ao erário. 
Aplicação de multas. Emissão de Parecer Prévio de acordo com a Resolução nº 
31/2018-TC.  
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1.1.33 Situação funcional. Incidência de prescrição da pretensão punitiva em relação as 
infrações ocorridas antes de 06.04.2002. Cessão irregular de servidores sem a 
formalização de convênio ou termo de acordo afronta o art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Acumulação indevida de cargos públicos. Necessidade de 
aferir a compatibilidade de horários mediante Tomada de Contas Especial. Irregular 
contratação de servidores temporários. Contratação irregular de escritório de 
advocacia por inexigibilidade de licitação. Imposição de multa. Expedição de 
recomendações. Emissão de parecer prévio.   

1.1.34 Fraude à licitação: Direcionamento. 
1.1.35 Câmara Municipal – Inspeção Complexa: Irregularidades em contratos de assessoria 

jurídica e contábil, servidores comissionados (desvio de função, quantitativo, etc) e 
no sistema de controle interno.  

1.1.36 Conversão em TC por irregularidades na contratação de assessoria jurídica para 
serviços não singulares e para fiscalização e lançamento de ITR.  

1.1.37 Irregularidade na adoção do Sistema de Registro de Preços na contratação de obras 
para construção de CMEIs pelo Regime Diferenciado de Contratação.  

1.1.38 Irregularidades em contratação por credenciamento.  
1.1.39 Denúncia – Direcionamento de contratações, dispensa irregular de licitação e 

fracionamento de despesas.  
1.1.40 Consulta. Câmara Municipal. Contratos. Cooperativa de Crédito. Pagamento de 

salário, benefícios previdenciários e despesas.  
1.1.41 Consulta. Município. Parcerias. Fundamento. Lei do Marco Regulatório. Ano 

eleitoral. Ausência de vedação.  
1.1.42 Recurso de Reconsideração. Fundação Cultural. Contratações. Serviços. Compras. 

Natureza jurídica. Fundação vinculada. Uso da estrutura. Pessoas jurídicas distintas. 
Procedente.  

1.1.43 Consulta. Reforma de Prejulgado. Processo Licitatório. Compras de materiais. 
Multas de trânsito. Polícia Militar. Convênio. Utilização exclusiva.   

1.1.44 A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato 
não é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, 
uma vez que não se insere na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida 
pelo art. 65, inciso II, da alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. A oferta de preço 
inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de 
aditivo contratual, em face do que prescreve o art. 65, § 1º, da mencionada lei.  

1.1.45 É irregular a contratação de empresa detentora da patente de determinado 
medicamento por inexigibilidade de licitação caso haja outras empresas por ela 
autorizadas à comercialização do produto, pois evidente a viabilidade de 
competição.  

1.1.46 No modo de disputa aberto e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto 10.024/2019), 
o pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa 
aberta, uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes 
para etapa fechada ( art. 33, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 10.024/2019, sob risco de 
prejuízo à competitividade do certame.   

1.1.47 Durante o estado de calamidade reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº 
06/20, a Administração Pública somente poderá promover o pagamento 
antecipado nas licitações e nos contratos caso demonstre, motivadamente, estarem 
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presentes os pressupostos e critérios fixados na Lei nº 14.065/20, devendo ser 
adotadas as cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual.  

1.1.48 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Fornecedor exclusivo. Medicamento. 
Representante comercial.  

1.1.49 Reponsabilidade. Declaração de idoneidade. Inaplicabilidade. Execução de 
contrato. 

1.1.50 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Prova (direito). Saque em 
espécie.  

1.1.51 Aditivo contratual. Serviço telefônico de 0800. Alteração quantitativa do objeto. 
Aumento da demanda em virtude do COVID-19. Instrução uniforme pela 
aprovação. Pela aprovação.  

1.1.52 Denúncia. Prefeitura. Possíveis irregularidades em Licitações e Contratos. Carência 
de provas. Pela improcedência. 

1.1.53 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Adoção de plataforma digital 
privada para a gestão de licitações na modalidade pregão eletrônico. Cobrança de 
taxa do licitante vencedor. Possibilidade. Precedentes. Necessidade de 
comprovação de que os valores arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços 
de tecnologia de informação e a correlata fiscalização por parte do município. 
Inocorrência. Procedência e aplicação de multa.  

1.1.54 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Pregão presencial. Alegação de 
direcionamento da licitação. Inocorrência. Improcedência.  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Pessoal. Licença para desempenho de mandato classista. Magistrado. Associação 
de classe. Requisito.  

1.2.2. Pessoal. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 
administrativa.   

1.2.3. Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista.  
1.2.4. Pessoal. Subsídio. Quintos. Décimos. Vedação.  
1.2.5. Representação. Agente político. Sindicância. Processo administrativo disciplinar. 

Impossibilidade. Natureza jurídica do vínculo diversa da dos servidores públicos. 
Publicidade dos documentos de licitação. Constatação. Improcedência.  

1.2.6. Pessoal. Jornada. Controle de Frequência. Manual e Eletrônico.  
1.2.7. Pessoal. Jornada. Plantão 12 x 60. Lei específica. Jornada superior a 60 horas 

semanais.  
1.2.8. Pessoal. Remuneração. Incentivos financeiros repassados por outro ente. 

Regulamentação em legislação específica.  
1.2.9. Ato de Nomeação. Cargo de Professor Auxiliar Universitário. Acumulação ilícita 

com cargo de escrevente judicial. Registro negado.  
1.2.10. Prestação de Contas de Governo. Despesa com pessoal. Descumprimento do 

limite máximo de 54% estabelecido pela LRF. Redução do percentual excedente 
não comprovado no prazo legal. Parecer prévio pela desaprovação de contas.  

1.2.11. Competência do TCU. Pessoal. Interesse privado. Servidor Público. Direito 
Subjetivo.  

1.2.12. Responsabilidade. Agente Público. Formação Acadêmica. Gestor Público.  



 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 6 de 112 

 

1.2.13. Pessoal. Quintos. Requisito. Atualização. Décimos. Revisão Geral Anual.  
1.2.14. Auditor Independente e Rotatividade.  
1.2.15. Admissão de Pessoal. Contrato por Tempo Determinado. Unidade de Tempo. 

Prefixação. Renovação de Contrato. Impossibilidade.  
1.2.16. Consulta. Subsídio Vereadores. Reajuste. Limites e Condições.  
1.2.17. Representação. Subsídio de Agentes Políticos. Incremento Remuneratório de uma 

legislatura para a subsequente. Desobediência aos critérios da LRF e à Lei 
Complementar Federal nº 173/2020.  

1.2.18. Representação. Contratação Temporária de Professores e Vigilantes. Necessidade 
temporária de Excepcional Interesse Público. Inexistência. Violação do Princípio 
do Concurso Público.  

1.2.19. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 
administrativa.  

1.2.20. Pessoal. Interesse privado. Servidor público. Direito subjetivo.  
1.2.21. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista.  
1.2.22. Impossibilidade de pagamento de adicionais ao vencimento dos ocupantes de 

cargos em comissão.  
1.2.23. Consulta. Acumulação de cargo de contador municipal com o de vereador. 

Impossibilidade. Conflito de interesse.  
 
 

1.3 Fiscalização e Controle  
 

1.3.1 Responsabilidade. Débito. Compensação. Requisito. Delação premiada. Acordo de 
leniência.    

1.3.2 Reponsabilidade. Convênio. Ente da federação. Execução financeira. Conta 
corrente específica. Desvio de finalidade.  

1.3.3 Responsabilidade. Convênio. Subconvênio. Inadimplência. Estado-membro. 
Município. Débito. Solidariedade.   

1.3.4 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Sobrepreços. 
Serviços. Unicidade.  

1.3.5 Convênio. FNDE. Execução financeira. FUNDEF. Precatório. Conta corrente 
específica.  

1.3.6 Não individualização dos favorecidos no pagamento das verbas trabalhistas 
relativas ao FGTS. Despesas consignadas fora da vigência, mas compatíveis com o 
objeto do convênio. Outras impropriedades formais que sugerem recomendações. 
Apontamentos superados em sede de contraditório. Regularidade. Ressalvas.  

1.3.7 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Regularidade das Contas. 
Ressalvas: I. Extrapolação de valores previstos no Plano de Aplicação. II. Ausência 
de instauração de Tomada de Contas Especial pela Concedente após a constatação 
de irregularidade no processo de prestação de contas da tomadora. 
Recomendações: III. Atraso na apresentação da prestação de contas. IV. Ausência 
de certidões durante a execução do convênio. Encaminhamento à CMEX.  

1.3.8 Prestação de Contas. Convênio. Omissão. Contrapartida.  
1.3.9 Responsabilidade. Juros e Multas. Gestor Público. Providências.  
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1.3.10 Responsabilidade. Pagamento com sobrepreço. Pregão. Gestor e empresa 
contratada.  

1.3.11 Auditoria e Inspeção. Combate às queimadas. Preservação do meio ambiente. 
Prevenção ao agravamento de doenças respiratórias. COVID-19. Determinações.  

1.3.12 Fiscalização de Atos. Sistema Prisional do Estado de Rondônia. Ações de Combate 
à Propagação do Coronavírus. Determinações.  

1.3.13 Auditoria. Merenda escolar. Acompanhamento das ações de combate à COVID-
19. Monitoramento. Determinações.  

1.3.14 Fiscalização de Atos e Contratos. Inspeção Especial. Enfrentamento do 
Coronavírus (COVID-19). Medidas preventivas.  

1.3.15 Tomada de Contas Especial. Convênio. Despesas fora da vigência do convênio. 
Ausência  de documento comprobatório. Inexistência do Nexo Causal. 
Irregularidade das Contas. Imputação de débito e multa.  

1.3.16 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Remessa da Prestação 
de Contas Intempestiva. Ausência de Extrato Bancário. Provimento Parcial. 
Regular com Ressalvas. Exclusão de Débito. Redução da Multa.  

1.3.17 Responsabilidade. Convênio. Execução financeiro. Aplicação financeira. Ausência. 
Princípio do non bis in idem.  

1.3.18 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Transferências voluntárias. Prestação de 
Contas. Termo inicial. Transferências fundo a fundo.  

1.3.19 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Dosimetria. Conluio.  
1.3.20 Responsabilidade. Convênio. FNDE. Omissão do Dever de Prestar Contas. 

PDDE. Prefeito.  
1.3.21 Recurso de Revista. Extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara 

e do limite de despesas com a folha de pagamento. Valores não expressivos. 
Adoção do princípio da razoabilidade. Ressalvas, sem multa. Atraso na remessa de 
dados do SIM-AM. Atrasos superiores a trinta dias. Precedentes. Mantida a ressalva 
com multa. Provimento parcial. Regularidade das contas com ressalvas e multas.  

1.3.22 Consulta. Insuficiência de dotação orçamentária. Crédito Suplementar.  
1.3.23 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo. Exercício de 2013. 

Déficit de execução orçamentária. Não limitação de empenho. Descumprimento 
dos preceitos legais e constitucionais que regem a despesa com pessoal. Não adoção 
de providências para inscrição e cobrança da dívida ativa. Ausência de documentos 
necessários à análise de legalidade das alterações orçamentárias. Sonegação de 
documentos. Divergência de dados. Déficit financeiro. Ausência de disponibilidade 
financeira para quitar as obrigações inscritas em Restos a Pagar. Crescimento do 
saldo dos Restos a Pagar. Crescimento do saldo dos Restos a Pagar. Parecer Prévio 
desfavorável à aprovação de contas. Abertura de processo autônomo para apuração 
de responsabilidade. Expedição de recomendação ao atual gestor.  

1.3.24 Apuração de responsabilidade. Portal da transparência. Vertentes passiva e ativa do 
acesso à informação. Disponibilização de dados em Portal da Transparência está 
inserida no conceito de transparência ativa, disciplinada na Lei nº 12.527/2011. 
Ausência de disponibilização de dados  “em tempo real” afronta o artigo 48, caput, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.527/2011. 
Falha técnica que compromete a disponibilização em tempo real em dados 
referentes à gestão fiscal. Imputação de sanção ao gestor afastada, vez que foi 
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constatada falha técnica no servidor do site. Fumus boni iuris e periculum in mora 
caracterizados. Concessão de medida cautelar. Expedição de recomendação.  

1.3.25 Consulta: Utilização de receitas advindas de aplicações financeiras e de alienações 
de bens realizadas pelo Poder Legislativo Municipal.  

1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento do responsável. Trânsito em julgado. Dívida. 
Espólio. Herdeiro.  

1.3.27 Responsabilidade. Convênio. Ente da Federação. Débito. Prazo. Recolhimento.  
1.3.28 Tomada de Contas Especial. Ausência de pagamento do PIS e encargos sociais 

incompatíveis com a remuneração dos contratados. Ausência de manifestação dos 
interessados. Contas irregulares. Multa. Procedência.  
 

1.4 Concurso Público 
 

1.4.1 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito.   

1.4.2 Admissão de Pessoal. Município. Processo Seletivo Simplificado. Edital nº 04.01/18. 

Legalidade e registro. Determinação para que o Município preveja em seus certames 

a reserva de vagas para portadores de deficiência, conforme previsto em lei local ou 

na Lei Estadual nº 18.419/15.  

1.4.3 Admissão. Concurso Público para provimento do cargo efetivo. Ausência de 

apuração de inconstitucionalidade flagrante. Identificação de ilegalidade. Processo 

que tramita há mais de 5 anos de sua chegada neste Tribunal. Inteligência do Tema 

445 de Repercussão Geral – STF. Aplicação aos atos de admissão. Registro tácito.  

1.4.4 Concurso Público. Aproveitamento. Requisito.  

 

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado e regime jurídico.  
2.2 ADI: medicamento, autorização por lei e ausência de registro sanitário.  
2.3 Competência do TCU. Empréstimo Externo. Abrangência. Ente da Federação. 

Garantia.  
2.4 Competência do TCU. Princípio da Independência das Instâncias. CADE. Livre 

Concorrência. Fraude. Controle de Segunda Ordem.  
2.5 Servidores Públicos: equiparação remuneratória e lei estadual anterior à EC 

19/1998.  
 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  
 

3.1 ICMS: importação de gás natural e sujeito ativo.  
3.2 REFIS: exclusão de pessoa jurídica e necessidade de prévia notificação.    
3.3 Planejamento. LDO. Limitação de empenho e movimentação financeira. Repasse 

do duodécimo.  
3.4 Finanças Públicas. FUNDEB. Precatório. Alimentação escolar. Farda. IDH.  
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3.5 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Incentivo fiscal. Ato normativo. 
Poder Executivo. Responsabilidade Fiscal.  

3.6 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da 
Lei nº 13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Inocorrência. 

3.7 Contribuição Previdenciária sobre receita bruta – CPRB. Operações de vendas 
destinadas à Zona Franca de Manaus. Equivalência à exportação. Isenção.   
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Pessoal. Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira da 
Previdência, Saúde e do Trabalho.   

4.2 Ato de Inativação. Cálculos de proventos de aposentadoria fundamentada no art. 
40, § 1º, da CF: Quando a média de contribuições for superior à última 
remuneração, o índice de proporcionalização deve ser aplicado diretamente ao 
valor desta, consoante previsão do §5º, do art. 1º, da Lei nº 10.887/04 – Registro.  

4.3 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Rescisão contratual 
sem fundamentação. Repasse a menor consignação INSS. Emissão de empenho 
após a vigência do contrato. Provimento parcial. Redução de multa. Exclusão de 
débito. Irregularidade. Determinação.  

4.4 Pensão por morte. Irregularidade quanto à emissão de parecer jurídico por 
assessoria jurídica particular, nos processos concessivos de benefícios de natureza 
previdenciária. Abertura de processo de representação.  

4.5 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Regime de Dedicação Exclusiva. Professor. 
Aposentadoria. Reforma (Pessoal).  

4.6 Aposentadoria de Agente Educacional. Doença não prevista no rol que autoriza os 
proventos integrais. Opinativos pela negativa de registro. Medida desarrazoada. 
Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão do feito em diligência para 
retificação do ato.  

4.7 Ato de Inativação. Aposentadoria. Data de ingresso no serviço público. Aplicação 
da regra de transição. Prejulgado nº 593585/18. Unidade técnica pelo registro. 
Ministério Público pela negativa de registro. Negativa de registro. Emissão de novo 
ato. Intimação do interessado.  

4.8 Ato de Inativação. Inconformidade no Cálculo da Média. Manifestações uniformes 
pela negativa de registro. Conversão do feito em diligência, para refazimento do 
cálculo e retificação do ato.  

4.9 Recurso de Revista. Aposentadoria julgada ilegal. Negativa de registro. Ausência de 
indícios de ascensão funcional. Presunção de boa-fé. Provimento do recurso. 
Legalidade e registro do ato.   

4.10 Policiais Civis: Paridade e Integralidade dos proventos de aposentadoria. 
4.11 Aposentadoria. URV incorporada à remuneração do servidor por decisão judicial. 

Inexistência de reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Incorporação 
da parcela em sintonia com a decisão do STF no RE 561836 ED/RN. Ausência de 
erro formal. Registro do ato aposentador.  

4.12 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 
Aposentadoria. Reforma (Pessoal).  
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4.13 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 
Impossibilidade. Pensão militar.  

4.14 Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira de Previdência. 
Saúde e Trabalho.  

4.15 Auditoria in loco. Atos de Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Reavaliações 
periódicas. Ausência. Cargo comissionado. Assessor Jurídico e de Assistente de 
Serviço de Imprensa. Funções permanentes. Ausência de atribuições legais para 
cargos públicos.  

4.16 Consulta. Servidor. Aposentadoria especial de professor. Afastamento. Familiar 
com doença. Atividades políticas. Contagem.  

4.17 Consulta. Servidores. Proventos. Averbação de vantagem de natureza temporária. 
Regência de classe. Repercussão da EC 103/2019. Lei Complementar em 
desacordo com a alteração constitucional superveniente.  

4.18 Consulta. Previdenciário. Transferência de Recursos. Fundo Previdenciário. 
Insuficiência financeira da folha de pagamento de inativos e pensionistas. Proibição 
de usar recursos do Fundo Previdenciário no Fundo Financeiro.  

4.19 As instituições responsáveis pelos regimes próprios de previdência social, durante 
o período necessário para que sejam realizadas as adequações destinadas ao 
cumprimento das regras contidas nos §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda 
Constitucional nº 103/19, poderão manter a operacionalização do pagamento dos 
benefícios que passaram a ser de responsabilidade do ente federado, desde que seja 
efetuada a devida compensação financeira.  

4.20 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pode processar e conceder 
aposentadoria aos servidores efetivos de outros órgãos da Administração direta, 
autárquica e fundacional do Estado, cedidos para o exercício de cargo em comissão 
de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração, somente no caso das 
cessões que tiverem seu termo inicial antes da vigência da EC nº 20/1998 – ainda 
que com prorrogações posteriores, descontinuadas por lapsos temporais e para 
diferentes órgãos.  

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

4.22 Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Tempo de 
contribuição. Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria. Negativa de 
registro.  

4.23 Pessoal. Tempo de serviço. Carreira. Limite mínimo. Aposentadoria. Cargo. Soma. 
Concurso Público.  

4.24 Aposentadoria por invalidez. Art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/2012. 
Benefício concedido antes do Acórdão 3555/18 – Tribunal Pleno. Efeito ex nunc. 
Preenchimento dos requisitos necessários. Registro.  

4.25 Pensão. Cálculo realizado em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo 
Tribunal Federal. Necessidade de definir valores do benefício com base no cálculo 
estabelecido no artigo 40, §7º, da Constituição da República (com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003) para, após, verificar a necessidade de 
adequá-los ao teto previsto no artigo 37, IX, da Constituição. Determinação à 
entidade previdenciária para que retifique o cálculo do benefício. 
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4.26 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. 
Prejulgado 28. Opção por regra de transição inaplicável. Negativa de registro.   
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Matéria de ordem 

pública.    

5.2 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Comunicação 

processual. Notificação.  

5.3 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão 

preliminar.  

5.4 Direito Processual. Citação. Solidariedade. FUNDEF. Precatório. Juros de mora. 

Honorários advocatícios. 

5.5 Direito Proces  sual. Prazo. Prorrogação. Suspensão. Força maior. Advogado. 

Doença.  

5.6 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Instrução de processo. 

Relatório. Divergência.  

5.7 Pedido de Rescisão. Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Nulidades 

inexistentes. Violação à literal disposição de lei. Razoabilidade. Segurança Jurídica. 

Conhecimento e procedência.  

5.8 Processual. Citação. Comparecimento espontâneo de pessoa jurídica.  

5.9 Processual. Competência. Cautelares. Suspensão de pagamentos contratuais.  

5.10 O entendimento do STF (tema 899), no que se refere à prescritibilidade da 

pretensão ressarcitória de dano ao erário, fundamentada em decisão proferida em 

sede de controle, aplica-se apenas ao procedimento judicial de execução do título 

extrajudicial, e não aos processos em trâmite nos Tribunais de Contas.  

5.11 Recurso. Embargos de Declaração. Arguição de prescrição. Ausência de 

fundamentação geral. Omissão específica de fundamentação na dosimetria das 

multas. Irregularidade das contas. Não provimento. 

5.12 Direito Processual. Acesso à informação. Sigilo. Manutenção. Confidencialidade.  

5.13 Direito Processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da 

ampla defesa. Prejuízo. Intempestividade. Citação.  

5.14 Pedido de Reconsideração. Julgamento de Pedido de Revisão. Não 

Conhecimento. Ausência de Documento Novo.  

5.15 Reexame. Reanálise de contas de governo. Novas irregularidade. Reformatio in 

Pejus. Não incidência. Nova citação. Desnecessidade. Ausência de prejuízo 

prático. Manutenção do Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas 

anuais.  

5.16 Representação. Embargos de terceiro. Desconstituição de indisponibilidade de 

bem de terceiro, determinada em sede de medida cautelar. Aquisição de veículo 

em data anterior à nova ordem de constrição. Comprovação da propriedade e da 

boa-fé. Comprovação da alienação por outros meios. Provas documentais do 
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alegado. Aplicação do art. 674 do CPC c.c o art. 166, III, da LCE nº 464/2012. 

Procedência dos Embargos. Determinação do bloqueio do bem.  

5.17 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Débito. 

Ausência. Citação. Arquivamento.  

5.18 Direito Processual. Parte Processual. Interessado. Habilitação do Interessado. 

Lesão à direito. Credenciamento.  

5.19 Contrato Administrativo. Vício Insanável. Nulidade. Interesse Público. 

Determinação do Tribunal de Contas.  

 

 

 

6. TCEGO 
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1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Serviços advocatícios. Empresa estatal. Requisito. 
A contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra amparo no art. 30, 
inciso II, alínea “e”, da Lei 13.303/2016, desde que presentes os requisitos concernentes à 
especialidade e à singularidade do serviço, aliados à notória especialização do contratado. 
Acórdão nº 2761/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 332, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.2 Responsabilidade. Licitação. Projeto básico. Deficiência. Multa. O início de execução de 
obra pública com base em projeto básico deficiente, que não contempla todos os elementos 
necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado para bem caracterizar o 
empreendimento e garantir exatidão na sua orçamentação, constitui falha grave que enseja 
aplicação de multa aos responsáveis. Acórdão nº 2778/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
Nº 332, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3 Licitação. Projeto básico. Obras e serviços de engenharia. Jazida. Viabilidade 
econômica. DMT. O projeto básico de obras e serviços de engenharia, quando envolver o uso 
de jazidas de solo, deve contemplar estudo que comprove a viabilidade de utilização das áreas de 
empréstimo indicadas e a economicidade das alternativas escolhidas, com a finalidade de se 
conferir maior precisão e confiabilidade aos quantitativos e preços unitários dos serviços de 
transporte do material de empréstimo. Acórdão nº 2778/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
Nº 332, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.4 Tomada de Contas Extraordinária. Execução de obras de Unidades Habitacionais do 
município de Maringá. Insuficiência em Projetos Básicos e falha na disponibilização dos 
orçamentos detalhados. Questões que devem receber maiores cuidados por parte dos 
agentes públicos responsáveis. Utilização do sistema de registro de preços para a 
contratação de serviços de engenharia consistentes na construção de muros de arrimo. 
Pela possibilidade, evidenciado tratar-se de solução padronizada. Pela regularidade das 
contas com ressalvas e emissão de determinações ao gestor e aos agentes públicos 
responsáveis. OS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, por unanimidade: I. julgar regulares 
com ressalva, nos termos do artigo 16, II, da Lei Complementar nº 116/2005, as contas 
extraordinariamente tomadas do Município de Maringá referentes à licitação e execução do 
Contrato e da Ata de Registro de Preços, do referido Município, respectivamente, da construção 
de 49 unidades habitacionais e da construção de muros de arrimos, em razão de: a) Projeto Básico 
do Edital de Concorrência insuficiente ou inadequado; b) Ausência de disponibilização do 
orçamento detalhado, e não solicitação do mesmo aos licitantes no Edital de Concorrência nº 
011/2018; e c) Ausência de disponibilização do orçamento detalhado, e não solicitação do 
mesmo aos licitantes no Edital de Concorrência nº 001/2018 II. Emitir ao Município de 
Maringá e aos agentes públicos que atuam junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, as 
seguintes determinações, cujo cumprimento será aferido na análise oportuna de procedimentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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licitatórios para a contratação de obras que vierem a ser promovidos pelo ente público após o 
trânsito em julgado desta decisão: a) a implantação de procedimentos de controle interno nos 
setores responsáveis com o objetivo de que, antes da aprovação dos projetos e da licitação da 
obra, seja certificado que todos os elementos necessários ao Projeto Básico de acordo com o tipo 
e a complexidade da obra, que os mesmos sejam revisados, atualizados, confrontados e 
corrigidos, compatibilizando cada um dos elementos entre si; b) a previsão, no projeto básico, 
de quantas e quais serão as unidades habitacionais destinadas ao público de pessoas idosas, 
pessoas com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência, adequando desde 
o início, os projetos naquilo que for necessário para cumprimento da legislação e normas 
técnicas; c) na elaboração dos orçamentos de obras públicas seja priorizada a utilização de tabelas 
referenciais oficiais que traduzam os preços de mercado, e na hipótese de adotar outra origem de 
preços, justificar por escrito nos autos do processo administrativo tal necessidade; d) a 
disponibilização, nos editais de licitação para contratação de obras de engenharia, de todos os 
elementos que fazem parte do projeto básico da obra, incluindo os projetos completos 
(pranchas), o memorial descritivo, as especificações técnicas, o orçamento analítico incluindo as 
composições de preços unitários, a composição do BDI, a composição dos encargos sociais e 
todos os demais elementos necessários para plena compreensão do objeto a ser licitado; e) a 
inclusão, nos editais de licitação para contratação de obras de engenharia, de cláusula prevendo a 
apresentação, por parte dos licitantes, do orçamento detalhado completo, incluindo além da 
planilha orçamentária sintética, as planilhas de composição analítica de preços, a planilha de 
composição do BDI e a planilha de composição dos encargos sociais. Acórdão nº 2528/20 - 
Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.1.5 Representação. Inexigibilidade de licitação. Procedimento de carona. Impossibilidade. 
Consulta nº 449127/08. Entendimento pacificado apenas em 2011. Certame datada de 
2010. Ressalva. Pretensão punitiva. Prescrição. Prejulgado nº 26-TCEPR. Ausência de 
danos aos cofres públicos. Tema idêntico tratado no do Acórdão nº 7243/15 do Tribunal 
Pleno. Unidade do entendimento jurisprudencial. Prevalência. Art. 537 do RITCEPR c.c 
art. 927, V, do CPC. Procedência sem penalização. Tem-se que a controvérsia se limita à 
suposta irregularidade ocorrida na Inexigibilidade de Licitação n.º 03/2010, do MUNICÍPIO, 
tendo como objeto a aquisição de uniformes escolares, ao se valer a Administração Municipal do 
procedimento de "carona", ou seja, a adesão de uma Entidade à licitação realizada por outra. O 
tema já é pacífico nesta Corte de Contas, conforme o disposto no Acórdão n.º 984/2011 do 
Tribunal Pleno, da lavra do d. Auditor SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA, 
proferido quando da Consulta n.º 449127/08, cuja conclusão foi firmada nos seguintes termos: 
"não é possível à Câmara de Vereadores aderir a licitações realizadas pela Prefeitura Municipal 
porque, para isso, seria necessário existir previsão em lei nacional, emanada da União, nos termos 
do inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República" Quanto à responsabilização dos 
envolvidos, três aspectos devem ser considerados para tanto. O primeiro diz respeito ao 
transcurso do prazo prescricional. Isso porque, nos termos do Prejulgado n.º 26 desta Corte de 
Contas, prescrevem em cinco anos a pretensão sancionatória, interrompida com o despacho que 
ordena a citação. Ainda que se ignore este ponto, como bem ponderado pela Coordenadoria de 
Fiscalização de Transferências e Contratos, a matéria em estudo foi pacificada apenas em 2011, 
com a resposta a já mencionada Consulta, não se mostrando proporcional, nem razoável, a 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350212.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350212.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
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penalização dos gestores que se utilizaram da modalidade "carona" anteriormente, quando sobre 
o tema ainda residia considerável dúvida de posicionamento, agindo de boa-fé e inexistindo 
notícias da ocorrência de danos aos cofres públicos, tal como no presente caso. Nesta toada, por 
qualquer ângulo que se direcione o foco desta decisão, infere-se ser impossível a penalização dos 
responsáveis pela inconformidade na adoção do procedimento de "carona". Logo, merece ser 
julgada PROCEDENTE a presente Representação, a fim de RESSALVAR a inconformidade da 
adoção da "carona" na aquisição de uniformes escolares, por meio da Inexigibilidade de Licitação 
n.º 03/2010, em desconformidade com os arts. 25 e 26 da Lei n.º 8.666/93, bem como em 
contrariedade ao Acórdão n.º 984/2011 do Tribunal Pleno, proferido quando da Consulta n.º 
449127/08, sem, contudo, penalizar os Interessados, ante o reconhecimento do transcurso do 
prazo prescricional, nos moldes do Prejulgado n.º 26, bem como em razão da necessária 
manutenção da uniformização do entendimento jurisprudencial, em atenção ao disposto no art. 
537 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas c/c art. 927, V, do Código de Processo Civil 
vigente , frente ao teor do Acórdão n.º 7243/15 do Tribunal Pleno.  Acórdão nº 2498/20 - 
Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.1.6 É irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os acordos coletivos, 
as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem as categorias 
profissionais que executarão o serviço. As propostas devem considerar o enquadramento 
sindical pela atividade econômica preponderante do empregador. Em autos de 
representação, sociedade empresária apontou supostas irregularidade ocorridas em pregão 
eletrônico realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que teve por objeto a contratação 
de serviços especializados na área de atenção à saúde dos funcionários daquela entidade. Entre 
as ocorrências levadas ao conhecimento do TCU, a representante apontara o fato de que a 
empresa contratada através do certame licitatório apresentou convenção coletiva de trabalho 
(CCT) em desacordo com o previsto no subitem 5.6.2 do edital do Pregão Eletrônico 47/2018. 
Cumpridas as oitivas necessárias, a unidade técnica concluiu que não houvera as falhas aventadas 
na representação, o que foi acolhido pelo Tribunal com a prolação do Acórdão 1922/2020-
Plenário. Não resignada com o desfecho do julgamento, a sociedade empresária ingressou com 
embargos de declaração, nos quais alegou, em essência, que a aceitação das CCTs apresentadas 
pela empresa vencedora, que contemplavam a categoria profissional da atividade preponderante 
do empregador, e não das categorias profissionais envolvidas na prestação dos serviços 
contratados, representou clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
pois contrariou o subitem 5.6.2 do edital, que dispunha: “5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, 
entre outras informações, a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO”. A unidade técnica analisou a matéria e concluiu que, a 
despeito do não atendimento estrito do edital, a busca do interesse público deveria preponderar 
frente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que não caberia a 
reforma da deliberação recorrida para anulação do julgamento proferido no pregão eletrônico. 
Em sua manifestação, o ministro relator destacou que “de fato, a instrução da Selog e a deliberação 
atacada não analisaram o argumento do autor da representação de que houve violação ao subitem 5.6.2 do edital 
e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Por consequência, cabe o saneamento do aludido vício”. 
Quanto ao assunto, observou que “a referida cláusula editalícia, de fato, exigiu a indicação de convenção 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350311.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350311.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1922%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7d7c5c00-1214-11eb-9462-e3fda751f600
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1922%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7d7c5c00-1214-11eb-9462-e3fda751f600
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coletiva das categorias profissionais que executarão o serviço”, concluindo “que a aceitação das convenções 
coletivas de trabalho apresentadas pela empresa vencedora, as quais se referiam a sua atividade econômica 
preponderante, não às categorias profissionais que iriam executar o serviço, atendeu a jurisprudência do TCU, 
mas descumpriu o princípio da vinculação ao instrumento convocatório”. Em que pese tal entendimento, 
consignou o relator que “não cabe a anulação do julgamento proferido no certame nem a expedição de 
determinação impedindo a prorrogação do contrato em andamento, uma vez que a licitação foi competitiva, em face 
da participação de nove licitantes na sessão pública; a empresa contratada apresentou a menor proposta, após a 
desclassificação das quatro primeiras colocadas por motivos alheios ao subitem 5.6.2 do edital; e não há notícias 
de que os serviços estejam sendo prestados de modo inadequado ou que a contratada não se encontre apta a prestá-
los”. Diante das considerações do ministro, o colegiado conheceu dos embargos de declaração, 
acolhendo-os parcialmente para tornar insubsistente o acórdão embargado e, com vistas à 
prevenção de ocorrência semelhante, decidiu dar ciência à Fiocruz sobre a “exigência de que as 
propostas indiquem os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as 
categorias profissionais que executarão o serviço, em vez de considerar o enquadramento pela atividade econômica 
preponderante do empregador, identificado no item 5.6.2 Pregão Eletrônico 47/2018, o que afronta a 
jurisprudência do Tribunal, exemplificada pelo Acórdão 1.097/2019-Plenário”. Acórdão 2601/2020 
Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 401, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.7 Contrato. Prorrogação. Serviços de natureza contínua. Prorrogação excepcional. A 
prorrogação excepcional do contrato de serviços de natureza contínua por mais 12 meses (art. 
57, § 4º, Lei 8.666/93), além do período máximo de 60 meses estabelecido como regra (art. 57, 
inciso II), deve preencher os requisitos: a. demonstração da essencialidade do serviço; b. 
autorização expressa da autoridade superior competente para celebração do aditamento; e c. 
ocorrência de evento superveniente, grave e imprevisível, para o qual não tenha contribuído 
nenhuma das partes contratantes. Tal prorrogação extraordinária não pode ser utilizada como 
solução ordinária, sob pena de ofensa à Constituição e, notadamente, ao princípio da moralidade 
insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Acórdão nº 301/2020-TP, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.1.8 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Viabilidade e economicidade. Projeto 
básico e Termo de Referência. Indicação de marca. 1. A adesão à Ata de Registro de Preços 
deve ser precedida de estudo que demonstre a eficiência, a viabilidade e a economicidade para o 
órgão “carona”, que deve demonstrar à adequação à sua realidade, justificando que o preço a ser 
contratado está compatível com o mercado, demonstrando a vantajosidade da contratação frente 
a realização de outro procedimento licitatório. 2. Nas licitações para execução de obras e 
prestação de serviços é necessária a elaboração de Projeto Básico, para demonstrar a viabilidade 
e a conveniência de sua execução. 3. O Projeto Básico pode ser substituído, em determinadas 
situações, pelo Termo de Referência, o qual deve conter os elementos capazes de propiciar 
avaliação do custo pela Administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado 
e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução 
e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 4. O Termo de Referência deve observar a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1097%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=90e543a0-1206-11eb-aba9-7d18cbb7d4f5
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2601%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2601%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/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca, permitindo-se apenas a 
menção à marca de referência, como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição 
do objeto, sendo, nesse caso, imprescindível acrescentar expressões do tipo “ou equivalente”, 
“ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa 
participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a 
marca de referência mencionada.. Acórdão nº 358/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.1.9 Licitação. Obras públicas. Despesas com “administração local de obras”. Custo direito. 
BDI. Em procedimentos licitatórios de obras públicas, as despesas com “administração local de 
obras”, por estarem diretamente relacionadas à execução e serem perfeitamente quantificadas e 
discriminadas mediante contabilização de seus componentes, devem constar na planilha 
orçamentária como custo direto e não incluídas na composição do BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas). Acórdão nº 336/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível 
em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

1.1.10 As exigências habilitatórias, na condição de garantias mínimas do cumprimento de 
obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de adequabilidade normativa, em 
apreço à competitividade, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. Trata-se de 
denúncia contra prefeitura municipal, em virtude de supostas irregularidades em concorrência 
pública com vistas à outorga de permissão para prestação de serviços de transporte de passageiros 
por táxi. As irregularidades apontadas delimitam-se em inabilitação de licitante, condições de 
habilitação jurídica e critério de pontuação da proposta técnica. O denunciante questionou a 
ausência de justificativa hábil da decisão administrativa que o inabilitou por descumprimento do 
item editalício no qual se exigiu a apresentação de certidão de regularidade perante a Fazenda 
Estadual. Apontou, ainda, contradição no edital licitatório, uma vez que a prova de regularidade 
junto à Fazenda Estadual não foi exigida no anexo I (termo de compromisso de apresentação de 
documentos). O relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão, atestou que não foi apresentada 
pelo denunciante a prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, razão pela qual, fundada no 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, positivado nos arts. 3º e 41 da Lei 
n. 8.666/93, houve a decisão administrativa de inabilitação. Nesse sentido, mencionou trecho do 
parecer exarado em resposta à Consulta n. 997561, de relatoria do conselheiro Gilberto Diniz, 
entendendo ser “regular a inabilitação de licitante que apresenta documentação de habilitação 
não aderente aos requisitos estabelecidos no edital do certame”. Ressaltou, ainda, que o anexo I 
mencionado pelo denunciante, não representou check list de documentos habilitatórios e, sim, de 
documentos necessários para assinatura do “termo de permissão”, razão pela qual considerou 
insuficientes os argumentos expendidos pelo denunciante. Desse modo, em conformidade com 
a unidade técnica do TCEMG e com o Ministério Público de Contas, entendeu pela 
improcedência do presente apontamento de irregularidade. O Ministério Público de Contas 
sustentou, em manifestação preliminar, irregularidade nas exigências habilitatórias, tendo em vista 
que os documentos exigidos extrapolaram o rol taxativo previsto nos arts. 27 a 31 da Lei n. 
8.666/93. Os defendentes alegaram que as exigências de habilitação decorreram da 
discricionariedade administrativa e fundaram-se em Lei e Decreto Municipal. O relator enfatizou 
que o art. 22, XXVII, da Constituição da Repúblicade 1988 conferiu à União a competência 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/997561
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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legislativa privativa no tocante às normas gerais de licitação, dentre as quais se inserem as 
condições de habilitação. Portanto, considerou que não cabia ao Município estabelecer regras 
atinentes ao tema em debate e acrescentou que as exigências habilitatórias, na condição de 
garantias mínimas do cumprimento das obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de 
adequabilidade normativa, em apreço à ampliação da competitividade dos certames promovidos 
pela Administração Pública, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. Observou que, 
no caso concreto, algumas exigências editalícias extrapolaram os requisitos de habilitação jurídica 
previstos nos arts. 27 a 31 da Lei n. 8.666/93, a exemplo da exigência de carteira de habilitação 
definitiva emitida há pelo menos 2 anos; exigência de certidões criminais e atestados de 
antecedentes, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência e, mesmo no 
caso de sentença penal transitada em julgado, somente poderiam ser exigidos como condição 
para habilitação nas situações em que a proibição para contratar com a Administração Pública 
constituísse penalidade pela infração cometida. Dessa forma, entendeu pela procedência do 
apontamento de irregularidade, com fundamento no art. 28 da Lei n. 8.666/93. Contudo, deixou 
de aplicar multa aos responsáveis pela ausência da comprovação de dano ao erário e de prejuízo 
à competitividade licitatória, com fundamento no art. 22, § 2º, do Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e recomendou ao prefeito municipal que, nos 
procedimentos licitatórios futuros, observasse a taxatividade do rol de documentos de habilitação 
previstos nos arts. 27 a 31 da Lei n. 8.666/93. O Órgão Ministerial questionou, em aditamento à 
denúncia, o critério de pontuação da proposta técnica baseado no tempo de carteira nacional de 
habilitação, sob o argumento de inaptidão para aferir a qualidade do serviço e proporcionar maior 
conforto ou segurança aos usuários. Para o relator, a Administração deve integrar, no 
planejamento e na execução das licitações públicas, a busca da proposta mais vantajosa com a 
participação do maior número possível de licitantes, sendo que a contratação mais benéfica não 
constitui apenas a de menor custo, mas também a que seja tecnicamente adequada ao interesse 
público ínsito à contratação. Nesse sentido, asseverou que o critério de pontuação estabelecido 
para julgamento da proposta técnica deve ser pertinente com o objeto licitatório e restringir-se à 
comprovação da experiência e da capacidade dos licitantes, nos moldes estabelecidos no art. 
44, caput e § 1º, da Lei n. 8.666/93e na Consulta n. 841512, de relatoria do conselheiro Mauri 
Torres. Destacou que o objetivo da Prefeitura Municipal de aferir o tempo de experiência do 
condutor foi atendido no item do edital que previu pontuação da proposta técnica em relação ao 
tempo de efetivo exercício profissional. Entretanto, considerou outra cláusula estabelecendo 
critério de pontuação com base no tempo de CNH desarrazoada, uma vez que não há vinculação 
direta entre o tempo de carteira nacional de habilitação e o desempenho na prestação dos serviços 
de táxi, além de inidônea para selecionar a proposta mais vantajosa, de modo isonômico e 
competitivo. Assim, entendeu pela procedência do apontamento de irregularidade, com 
fundamento nos arts. 3º e 44 da Lei n. 8.666/93. Deixou, também, de aplicar multa aos 
responsáveis pela ausência da comprovação de dano ao erário e recomendou ao atual prefeito 
municipal que, nos futuros processos licitatórios, deixasse de estabelecer critérios de pontuação 
da proposta técnica que não estivessem diretamente vinculados à execução do objeto.  Ante o 
exposto, opinou pela procedência parcial da denúncia, em consonância com o órgão técnico e 
com o Ministério Público de Contas, tendo em vista a ocorrência de irregularidades na 
concorrência pública referentes à exigência excessiva de requisitos de habilitação jurídica e ao 
critério indevido de pontuação da proposta técnica, com fundamento nos arts. 3º, 28 e 44 da Lei 
n. 8.666/93. A proposta de voto do relator foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado da 1ª 
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Câmara. Denúncia n. 965768, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 219, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
 
1.1.11 A exigência do cumprimento prévio de condições relacionadas às execução contratual, 

por si só, já caracteriza irregularidade, pois impõe ao vencedor do certame a execução de 
obrigações contratuais sem a adequada formalização do contrato. Tratam os autos de 
denúncia, informando a ocorrência de supostas irregularidades no edital de pregão presencial, 
promovido por município, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos, por meio de 
implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para 
abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos municipal em rede de postos 
credenciados. A denunciante considerou excessivas as exigências de rede credenciada de postos 
em, pelo menos, oito municípios, e rede de postos de serviço em todo o estado de Minas Gerais, 
com distância máxima de 200 km entre eles. Segundo entende, tais exigências frustram o caráter 
competitivo do certame, tendo em vista que os abastecimentos seriam realizados num raio 
máximo de 100 km do município, o que torna desnecessário e tecnicamente inviável o 
estabelecimento de rede credenciada em todo estado. Aduz que tais exigências não estão 
justificadas em parecer técnico, o que reputa ofensivo ao preceito contido no art. 3º, II, da Lei 
n. 8.666/93. O relator, conselheiro substituto Victor Meyer, não considerou excessiva a rede 
mínima estipulada, tendo em vista a demanda de transporte para tratamento de saúde da 
população do município, conforme justificativa apresentada pelo munícipio. Não obstante, 
observou que tal exigência constituiria potencial restrição ao caráter competitivo do certame, por 
impor ônus ao vencedor da licitação antes da assinatura do contrato, tais como credenciar e 
equipar 56 postos de abastecimento, situados em sete localidades de três unidades da federação 
(Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia), distantes da sede do município de 75,5 km até 1.037 
km, conforme apurado pela unidade técnica. Para o relator, a exigência do cumprimento de 
obrigação antes da assinatura do contrato, por si só, já caracterizaria irregularidade, pois impõe 
ao vencedor do certame a prévia execução de obrigações contratuais sem a adequada 
formalização de contrato, hipótese rejeitada pela jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo 
das denúncias n. 863017, relator conselheiro Cláudio Couto Terrão, e n. 859188, relator 
conselheiro José Alves Viana. Conforme verificado na ata da sessão do pregão, revelou que 
apenas uma empresa participou do certame, indicando a possibilidade de efetiva restrição à 
competitividade. Sendo assim, entendeu parcialmente procedente o apontamento. Contudo, 
considerando que a tese de que a exigência de rede credenciada no momento da licitação restringe 
a competitividade não se trata de manifesto descumprimento de norma legal expressa, mas sim 
de construção jurisprudencial, deixou de aplicar multa, por não considerar que a falha em questão 
se caracterizasse, indiscutivelmente, como erro grosseiro ou dolo, ante as particularidades do 
caso. Recomendou à administração que, em futuros certames, exigisse apenas a apresentação da 
rede credenciada após a celebração do contrato, mediante prazo razoável, com o fim de fomentar 
a participação de empresas que não têm atuação no mercado local. A denunciante alegou, ainda, 
ausência da exigência do balanço patrimonial para qualificação econômico-financeira, 
indispensável para comprovar a saúde financeira das empresas, a teor do disposto no inciso I do 
art. 31 da Lei de Licitações, razão pela qual pleiteou pela anulação de todo o procedimento, por 
entender que o princípio da legalidade no instrumento convocatório foi comprometido. A 
unidade técnica entendeu ser improcedente o apontamento, vez que o disposto constante 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/965768
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/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/863017
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/859188
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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no caput do art. 31 da Lei n. 8.666/93limita, e não obriga, a Administração a exigir apenas os 
documentos ali descritos, ou seja, não imprime obrigatoriedade da exigência de documentos, mas, 
sim, “dá um parâmetro máximo à discricionariedade da Administração Pública que, pautada em 
critérios de conveniência e oportunidade, decidirá se irá ou não exigir a documentação relativa à 
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira conforme o caso concreto”. Acolheu os 
argumentos, aos quais acrescentou que a lei só permite as exigências de qualificação técnica e 
econômicas nas licitações para as contratações públicas quando indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações, conforme preceitua o inciso XXI do art. 37 da Constituição da 
República, autorizando a administração, fora de tais hipóteses, a dispensar exigências 
consideradas excessivas para fins de habilitação. Diante disso, propôs que o presente 
apontamento fosse julgado improcedente. Em sua manifestação, o Ministério Público de Contas, 
acrescentou três novos apontamentos à denúncia, analisados pelo relator da forma que se segue. 
Ausência de estudos que amparassem o quantitativo: a requisição de contratação do serviço, 
subscrita pelo secretário municipal de transportes, estimou a despesa mensal com fornecimento 
de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, diesel comum e diesel S10) em R$ 91.666,67 
(noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer 
estudo que justificasse o referido valor estimado, considerado imprescindível para o correto 
dimensionamento da demanda a ser atendida. A unidade técnica corroborou o apontamento 
aditado pelo Ministério Público de Contas, afirmando que a documentação anexada aos autos 
não contemplava qualquer estudo ou elemento que desse suporte ao consumo estimado de 
combustíveis, limitando-se a apenas descrever o valor estimado de consumo mensal, sem 
discriminar quantidades e respectivos valores por espécie (diesel, gasolina ou etanol). Salientou 
que o procedimento sob exame não se destinava exatamente à aquisição de combustíveis, embora 
fosse o foco principal, o serviço contemplava o gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
automotivos, por meio de implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de 
cartão magnético para abastecimento em rede credenciada de postos, sendo certo que o consumo 
estimado serviu apenas como base para a remuneração do contratado. Por isso, não vislumbrou, 
na ausência de detalhamento do valor estimado, risco de excesso ou carência na aquisição dos 
combustíveis, em geral. Contudo, ressaltou que isso não muda o fato de que nem o termo de 
requisição nem o termo de referência são claros sobre os elementos que compõem o cálculo do 
valor estimado do consumo de combustíveis, propondo assim, pelas razões expostas, afastar o 
apontamento, mas recomendando aos gestores municipais que, nas próximas oportunidades, 
instruíssem os procedimentos licitatórios com informações detalhadas sobre o objeto dos 
serviços a serem prestados, a fim de imprimirem maior clareza e transparência. Ausência de ampla 
pesquisa de preços: o MPTC verificou a existência de apenas três cotações obtidas por meio de 
contratos celebrados por municípios mineiros. Segundo o órgão ministerial, apenas três 
orçamentos nem sempre são suficientes para demonstrar o preço médio de mercado e, no caso, 
não foram sequer consultados os potenciais fornecedores do serviço pretendido. No sentir do 
relator, assim como no item anterior, a falha encontrava-se não propriamente na deficiência da 
pesquisa de mercado, mas na falta de clareza sobre as informações geradas pela pesquisa realizada, 
na medida em que os responsáveis não cuidaram de promover o registro das consultas para fins 
de instrução do processo de contratação. Não obstante, não encontrou indícios de que a pesquisa 
de preços, se deficiente, tenha causado prejuízos à administração, e propôs que fosse julgado 
procedente o apontamento ministerial, considerando suficiente recomendar aos gestores do 
município que regulamentassem os procedimentos administrativos relativos à pesquisa de preços 
para a contratação do fornecimento de bens e serviços, objetivando não só ampliar as fontes de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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pesquisa, mas também instruir adequadamente os procedimentos licitatórios. Insuficiência da 
publicidade: o MPTC concluiu pela existência de falha na publicidade do certame, por considerar 
que não houve publicação do edital no sítio eletrônico do município, conforme preconiza o art. 
8º, § 1º, IV, da Lei 12.527/2011. Além disso, conquanto houvesse indicação do endereço no 
rodapé do edital, deduziu não ter sido disponibilizado edital na internet em virtude de previsão 
editalícia da possibilidade de exame do edital e seus anexos “na Sede da Prefeitura, cuja cópia será 
fornecida gratuitamente”. Acorde com a manifestação ministerial, afirmou que a Lei 
12.527/2011 é taxativa ao impor a utilização de meios modernos de publicidade aos 
procedimentos regulados pela Lei n. 8.666/93e, por extensão, pela Lei 10.520/2002. Alteou que, 
para a ampla publicidade ser alcançada, cabe ao ente público implementar todas as medidas 
necessárias a dar efetivo conhecimento do processo licitatório às partes interessadas, de forma a 
estimular a competição e a fim de buscar os melhores preços e condições de contratação para a 
própria Administração Pública. Em vista do exposto, propôs que fosse julgado procedente o 
apontamento, mas, considerando que não restou demonstrada ocorrência de nenhum caso de 
prejuízo efetivo ao acesso ao edital (pelo contrário, verifica-se dos arquivos apresentados pela 
defesa que seis empresas solicitaram cópia do edital por e-mail e foram atendidas), entendeu ser 
suficiente recomendar à administração que, em certames futuros, promova, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso do inteiro teor dos editais de licitação, 
permitindo que qualquer cidadão tenha ciência das cláusulas editalícias, com vistas a ampliar o 
número de interessados e possibilitar um maior controle sobre a legalidade dos instrumentos 
convocatórios.Diante do exposto, propôs que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia 
apresentada em face do pregão presencial, diante das seguintes irregularidade: 1) exigência de 
rede credenciada antes da assinatura do contrato; 2) ausência de ampla pesquisa de preços; 
3) ausência de ampla publicidade ao edital de licitação. Propôs, ainda, que fossem expedidas as 
recomendações delineadas acima aos atuais gestores municipais. A proposta de voto do relator 
foi aprovada por unanimidade. Denúncia n. 1041589, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 219, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
1.1.12 A contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra amparo no 

art. 30, inciso II, da alínea “e” da Lei nº 13.303/2016, desde que presentes os requisitos 
concernentes à especialidade do serviço, aliados à notória  especialização do contratado. 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na contratação direta de 
escritório de advocacia criminalista, pela Petrobras, para a prestação de serviço técnico jurídico 
de defesa dos interesses da estatal em diversas ações penais decorrentes da Operação Lava Jato, 
em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR. Em sua instrução, a unidade técnica 
observou que a jurisprudência do TCU, no que se refere à contratação direta de serviços 
advocatícios, é pacífica no sentido de que sua realização por inexigibilidade de licitação não é, por 
si só, vedada, podendo ser realizada conforme os ditames do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, 
desde que reconhecidos no caso concreto a presença dos requisitos concernentes à singularidade 
do objeto e à notória especialização do contratado. Nesse sentido, mencionou o teor da Súmula 
TCU 252, segundo o qual, “A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude 
o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico 
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização 
do contratado”. Observou, todavia, que, em se tratando a Petrobras de entidade regida pela Lei 
13.303/2016, a regra aplicável à contratação em comento é a contida no art. 30, inciso II, alínea 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#:~:text=LEI%20No%2010.520%2C%20DE%2017%20DE%20JULHO%20DE%202002.&text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,comuns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041589
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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“e” da referida norma, que estabelece: “Art. 30. A contratação direta será feita quando houver 
inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: [...] II - contratação dos seguintes serviços técnicos 
especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação: [...] e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;”.  Analisando os 
termos estabelecidos na Lei das Estatais, a unidade técnica consignou que “considerando o parâmetro 
de se tratar o objeto de serviço técnico especializado dentre os mencionados no art. 13 da Lei 8.666/1993, verifica-
se que a previsão encontra parâmetro em termos similares aos daquela lei dentre as disposições da Lei 
13.303/2016, ao se constatar a previsão genérica expressa constante do art. 30, II, ‘e’, dessa última norma, 
quanto a ‘patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas’”. No que se refere à notória 
especialização do contratado, a instrução entendeu que o vasto curriculum vitae do advogado 
criminalista, documento chancelado pela área jurídica da estatal, constitui comprovação suficiente 
para caracterizar tal requisito. E, quanto ao último referencial para a análise da matéria frente aos 
requisitos expressos na Súmula TCU 252, a unidade técnica destacou, transcrevendo excerto do 
voto condutor do Acórdão 2.993/2018-Plenário, que a singularidade do objeto “pressupõe 
complexidade e especificidade, devendo ser compreendida como uma situação diferenciada e sofisticada que exige 
grande nível de segurança, restrição e cuidado”. Nesse aspecto, “a Petrobras elenca, em síntese, a complexidade 
de atuação em causas extensas, de ritos distintos e sob demandas de repercussão e as relevâncias institucional e 
econômica”, sendo “possível identificar ser plausível a alegada relevância, para a estatal, da busca pela preservação 
do nome Petrobras contra a continuidade de efeitos assaz negativos para os negócios, captação de investimentos e 
atividades empresariais nos mercados de sua atuação e do próprio grupo empresarial estatal da qual é holding”. 
Somou-se a isso a relevante economicidade entrevista para os cofres da empresa, uma vez que os 
valores estabelecidos “por ação penal formam identificados como próximos ou similares aos já pagos pela 
entidade em avenças para a atuação em matéria penal” e, mais relevante na ótica da unidade técnica, “a 
informação de que houve sentença em 22 das 30 ações penais sob responsabilidade do escritório contratado que 
resultaram no arbitramento favorável à Petrobras de R$ 732.125.648,93 em valores indenizatórios a serem 
cobrados após o trânsito em julgado das referidas ações.” Diante do que expôs, a unidade técnica 
arrematou que o contrato firmado possui natureza singular, tem característica de serviço técnico 
especializado e o contratado possui notória especialização, atendendo, assim, os três requisitos 
exigidos para a regularidade da forma de contratação adotada, além do que não havia indícios de 
prejuízos à estatal, razões pelas quais as supostas irregularidades noticiadas na representação não 
se caracterizaram. Acolhendo os encaminhamentos da instrução, cujos fundamentos integraram 
as suas razões de decidir, o ministro relator concluiu que “presentes os requisitos caracterizadores da 
especialidade e singularidade do serviço e da notória especialização do contratado (inciso II do art. 30 da Lei 
13.303/2016), admite-se, a juízo discricionário da estatal, a contratação direta de escritório de advocacia”. 
Deste modo, seguindo o voto do relator, o colegiado conheceu da representação, para, no mérito, 
considerá-la improcedente. Acórdão 2761/2020 Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU 
nº 402, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.1.13 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade na Inexigibilidade de Licitação. 

Contratação Direta. Contrato de Patrocínio. Seleção Pública. Hipótese de Inviabilidade 
de Concorrência não comprovada. Suspensão de Edital. Representação, com pedido 
cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Inexigibilidade de Licitação, promovida pela 
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, para a contratação de patrocínio ao Projeto 
"Prevenir: o cuidado de todos contra o Coronavírus", promovido pela O Otimista- Serviço de 
Comunicação Eireli. A realização de licitação para as contratações do Poder Público sempre vai 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2993%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=37220460-1aae-11eb-86e7-93dc4347597d
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2761%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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ser a regra e os casos de inexigibilidade de licitação são exceções, quando comprovada a 
inviabilidade de competição, com base no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 
25 da Lei nº 8.666/93. A declaração de exclusividade apresentada pelo contratado comprovou 
que é detentor do seu projeto e não a única empresa a realizar campanhas de prevenção contra a 
COVID-19. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria dos votos, 
homologou a medida cautelar concedida por meio do Despacho Singular, determinando a 
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, a imediata suspensão do procedimento referente à 
Inexigibilidade de Licitação, e, por unanimidade de votos, com notificação do gestor. Processo 
nº 09372/2020-8, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.14 Recurso de Reconsideração. Terceirização na área de tecnologia da informação. 

Irregularidades na contratação. Não comprovação dos requisitos exigidos no edital. 
Provimento parcial. Aplicação de multa. Determinação. Recurso de Reconsideração 
interposto pelo Ministério Público de Contas, impugnando a decisão proferida por esta Corte na 
Resolução nº 1974/2015, que tratou de Representação do MPC acerca de irregularidades nas 
atividades de terceirização realizadas pela SEMACE, por meio do Contrato nº 12/2010, firmado 
junto à Empresa CMC Serviços Terceirizados. Consoante registrado pela Unidade Técnica, deve 
o gestor da SEMACE responder por sua conduta ilícita de ter mantido terceirizados na áreas-fins 
da autarquia, durante toda a vigência do contrato nº 12/2010 que se encerrou apenas em 
31.05.2015." O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de 
votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso face a sua tempestividade, legitimidade e 
adequação, e, no mérito, por maioria de votos, pelo provimento parcial, reformando a decisão 
anterior, no sentido de aplicar multa e determinação à SEMACE que, em futuros procedimentos 
licitatórios para contratação de terceirizados da área de tecnologia da informação, exija curso 
médio/superior na referida área, além da devida comprovação por parte dos selecionados dos 
requisitos constantes no Edital (cursos, certificados e tempo de experiência necessário). Acórdão 
nº 1617/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.1.15 Tomada de Contas Especial. Irregularidade na licitação. Cláusulas restritivas de 
competitividade. Ausência de projeto básico. Ausência de remessa de documentação. 
Inexigibilidade de licitação. Registro atemporal do certame no SIM. Procedência parcial 
da tomada de contas especial. Irregularidade das contas. Aplicação de multa. Citação de 
débito. Tomada de Contas Especial, em virtude de supostas irregularidades pertinentes à 
realização de despesas com as festividades relacionadas ao Carnaval, no município de Aracati, no 
exercício de 2015. O Ministério Público de Contas lança mão do argumento de que a publicação 
do pregão foi de ordem parcial e que os responsáveis não se desincumbiram do dever legal de 
juntar a cópia integral do certame aos autos, conforme determinação desta Corte de Contas. 
Nesse sentido, há que se considerar as despesas realizadas – no total de R$ 155.400,00, com os 
credores F Pereira Barreto ME e M C Barbosa Eventos e Serviços – como irregulares. Portanto, 
caracterizada a ilegalidade e demonstrada a materialidade da irregularidade, a autoria do Sr. Tiago 
de Lima Sales advém do seu cargo de Gestor e Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de 
Turismo da Prefeitura Municipal de Aracati, devendo ser citado para, em 30 (trinta) dias, 
apresentar defesa ou recolher a quantia devida (art. 12, II, Lei Estadual nº. 12.509/1995). A 
Primeira Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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julgou parcialmente procedente a presente Tomada de Contas Especial, com aplicação de multa 
no valor de R$ 18.000,00, e citação, nos termos do art. 12, II, da Lei Estadual nº. 12.509/1995, 
do Sr. Tiago de Lima Sales, para que recolha o montante de R$ 155.400,00 devidamente 
atualizado, ou apresente suas razões de defesa a respeito do item 2. Das irregularidades do pregão 
presencial nº. 001/2015. Acórdão nº 1441/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível 
em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.16 Chamamento Público. Seleção. Motivação. A Comissão responsável pela seleção deve 

motivar e discriminar suficientemente as possíveis normas violadas, que deram causa à 
classificação do plano de trabalho como “insatisfatório”, tornando claros e objetivos os atos 
decisórios, de modo a afastar qualquer alegação de violação ao tratamento isonômico, conforme 
disposto no art. 25 da Instrução Normativa SMADS n.° 03/2018. Acesse a Decisão Cautelar. TC 
16.398/19, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.17 Edital. Termo de Referência. Definição de Índice. Formulação de Proposta. Eventuais 

omissões no Instrumento Convocatório quanto às justificativas para os quantitativos descritos 
no Termo de Referência podem acarretar problemas na formulação das propostas. Acesse a 
Decisão Cautelar.TC 5.650/18, , Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.18 Contrato. Prestação de Garantia. Validade. Prazo. A garantia prestada, nas contratações em 

que ela seja exigida, deve ter prazo que coincida com o período de execução contratual, se e 
enquanto persistir a responsabilidade pelo cumprimento do objeto. Excedido o prazo de validade 
da garantia prestada, a substituição dela deve ser providenciada pelo contratado. TC nº 2.038/15,  
Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.19 Licitação. Preços unitários. Critério de aceitabilidade. É obrigatória a divulgação do critério 

de aceitabilidade dos preços unitários para que se possa ter parâmetros de julgamento das 
propostas e inibir a ocorrência de sobrepreços, conforme previsto no art. 40, X, da Lei Federal 
n.° 8.666/93. TC nº 6.314/2013,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.20 Contrato Administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Preço. Preço unitário. 

Inexequibilidade. Termo aditivo. A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante 
a execução do contrato não é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro 
da avença, uma vez que não se insere na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida 
pelo art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993. A oferta de preço inexequível na licitação deve 
onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de aditivo contratual, em face do que 
prescreve o art. 65, § 1º, da mencionada lei. Acórdão nº 2901/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 334, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.21 Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Inexequibilidade. Desclassificação. 
Obrigatoriedade. No modo de disputa aberto e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto 
10.024/2019), o pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa 
aberta, uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes para a etapa 
fechada (art. 33, §§ 2º e 3º, do Decreto 10.024/2019), sob risco de prejuízo à competitividade do 
certame. Acórdão nº 2920/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.22 Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Classificação. Sessão. É irregular a exclusão 

de licitante por não estar presente na sessão de abertura dos envelopes para habilitação ou para 
classificação de propostas. Acórdão nº 12096/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.23 Denúncia. Pregão. Mudança de Plataforma de compras. Portal com menor custo aos 
licitantes. Acesso público aos instrumentos do certame. Inexistência de violação da 
transparência pública. Pela improcedência. A parte Denunciante alegou que o ente público 
utilizava, na maioria das vezes, a plataforma BLL Compras, porém, nos últimos certames, passou 
a usar a plataforma Compras BR, que não disponibiliza a transmissão em tempo real das 
licitações. A parte Denunciada alegou que a escolha pela nova plataforma foi motivada pela 
vantagem que o portal poderia proporcionar aos licitantes, com o menor custo a ser pago por 
item arrematado no pregão. Essa vantajosidade aos licitantes teria potencial, ao menos em tese, 
para ampliar o caráter competitivo do certame. No âmbito da discricionariedade do gestor, foram 
sopesados os princípios da transparência e da competividade do certame, que são valores de igual 
importância. Concluiu-se que, embora a plataforma BLL Compras possa ser mais completa, não 
se vislumbra restrição à transparência capaz de macular o certame devido a sua troca pela 
plataforma Compras BR. Além disso, a decisão do gestor se baseou em finalidade idônea, qual 
seja, a busca de ampliação de competitividade dos certames municipais. Processo nº 107200/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242 

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

Fabricada.  Conduta protelatória no atendimento às determinações desta Corte, bem como a 
anulação do certame com sucessivas contratações emergenciais podem ser consideradas 
emergência fabricada ou controlada, cabendo a respectiva penalização dos responsáveis, ante a 
essencialidade dos serviços almejados. Processo nº 217.358-3/19, Boletim de Jurisprudência 
TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.25 Serviço Público. Transporte Coletivo de Passageiros. Concessão. Permissão. Licitação. 

No que tange ao serviço público local de transporte coletivo de passageiros, o gestor municipal 
poderá optar pelo oferecimento do serviço por meio de sua estrutura administrativa – de forma 
direta, pela atuação de seus órgãos; ou indireta, com a prestação realizada por intermédio das 
entidades vinculadas à sua estrutura. A atividade pode ser disponibilizada, também, a partir da 
instituição de um regime de concessão ou permissão, sempre observando o mandamento 
constitucional de realização de licitação, na modalidade concorrência (art. 175 da CRFB/88), nos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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termos previstos na lei específica sobre o tema, qual seja, a Lei n° 8.987/95, de forma a prestigiar 
a impessoalidade e a competitividade no processo de seleção do parceiro privado. Processo nº 
217.153-6/20, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.26 Concessão. Prorrogação. Exceção da Licitação. Previsão Orçamentária. Edital de 

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

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

Os atestados de capacidade técnica não podem ser exigidos com limitações de época, isto é, que 
o objeto tenha sido executado em determinado período, a não ser quando a tecnologia a ser 
adotada só tenha surgido no período indicado. Este entendimento pode ser empregado à 
pontuação técnica, a fim de evitar restrição indevida à participação no processo seletivo. Processo 
nº 107.919-8/19, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.28 Declaração de Idoneidade. Fraude. Contratação. Execução. Competências Distintas. A 

declaração de inidoneidade, prevista no art. 3º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 63/90e 
no art. 114-A, inciso XVII, do Regimento Interno do TCE-RJ, não se confunde com a declaração 
de inidoneidade prevista no art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. A primeira versa sobre 
penalizar o particular que, comprovadamente, tenha praticado conduta fraudulenta em 
procedimento de contratação e a competência para aplicá-la é do Tribunal de Contas. Já a 
declaração de inidoneidade prevista na Lei Geral de Licitações tem como pressuposto a 
inexecução parcial ou total do contrato ou a prática de alguma conduta prevista no art. 88 da 
referida Lei, sendo aplicada pela Administração Pública contratante. Processo nº 116.701-2/18, 
Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.29 Inspeção Extraordinária. Iliquidez parcial. Pagamento indevido de multas e juros sobre 

saldo devedor sujeita o responsável à devolução de valores. Impossibilidade de 
presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes quando há 
comprovação de sua destinação pública ou contratação de serviço sem comprovação da 
efetiva prestação caracteriza dano ao erário. A utilização de recursos do FUNDEF para 
pagamento de despesas que não dizem respeito ao ensino fundamental, despesas de 
exercícios anteriores e a não aplicação de 60% dos recursos do Fundo na remuneração 
dos profissionais de magistério configuram desvios de finalidade. É inadequada a 
escolha da modalidade licitatória Convite, quando definida com base no valor mensal do 
contrato, e não no valor anual, em afronta ao art. 23, inciso III, alínea “a” da Lei nº 
8.666/93. A omissão quanto à apresentação de diversos documentos requisitados pela 
equipe técnica configura afronta ao art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 121/1994. 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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Ressarcimento ao erário e aplicação de multas. Expedição de recomendação. Emissão 
de Parecer Prévio conforme Resolução nº 31/2018-TCE. A Segunda Câmara apreciou 
inspeção extraordinária realizada em Prefeitura Municipal, tendo por objeto a gestão do Prefeito 
quanto ao exercício de 2006. Inicialmente, destacou o Relator que a decisão exarada no âmbito 
julgamento do RE nº 848.826/DF, com repercussão geral, não afastaria a competência do TCE 
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, vez que a tese fixada 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. Tendo 
em vista que o processo versou sobre irregularidades, no qual o Prefeito figurou como ordenador 
das despesas, foi emitido também um parecer prévio. Restou delineado que o pagamento 
indevido de multas e juros sobre saldo devedor sujeitaria o responsável à devolução dos valores, 
incidindo a Súmula nº 21 – TCE/RN. Ademais, consignou-se que a concessão de diárias sem a 
devida comprovação da realização do deslocamento em prol do ente público importaria no dever 
de ressarcimento, conforme disposto na Súmula nº 23 – TCE/RN, bem assim que havendo a 
comprovação de frota à disposição do ente, não seria possível presumir a existência de dano ao 
erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes, somente podendo apurar débito se subsistente 
quantidade excessiva e desproporcional desses insumos, desvio de finalidade ou sobrepreço. A 
respeito da aquisição de combustíveis, o Relator reconheceu a iliquidez meritória, com arrimo no 
artigo 76 da LCE n° 464/2012, quanto à algumas despesas. Assentou, também, o Relator, que se 
constatada a aquisição de bens (móveis, mapas escolares, cestas básicas, material de limpeza e 
materiais diversos) sem comprovação de sua destinação pública, ou contratação de serviço 
(transporte/locação de veículo) sem comprovação da efetiva prestação, restaria caracterizado 
dano ao erário, devendo ser restituídos os valores despendidos, aplicando-se assim o 
entendimento firmado por meio da Súmula nº 22 - TCE/RN. Foi consignado, ainda, que 
configuram desvios de finalidade passíveis de aplicação de multa a utilização de recursos do 
FUNDEF para pagamento de despesas que não dizem respeito ao ensino fundamental, despesas 
de exercícios anteriores, e a não aplicação de 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos 
profissionais de magistério. No ponto, o Relator divergiu do corpo técnico quanto ao valor 
apontado do dano, ante a não apresentação de alguns documentos relativos à remuneração dos 
profissionais do magistério, não sendo possível presumir a ocorrência de desvio da totalidade dos 
recursos. Já quanto à contratação de serviços de limpeza urbana, restou reconhecida à 
inadequação da modalidade licitatória Convite, vez que foi definida com base no valor mensal do 
contrato, e não anual, em afronta ao art. 23, inciso II, alínea a, da Lei n° 8.666/93. Ainda foi 
imputada multa em razão da omissão quanto à apresentação de diversos documentos requisitados 
pela equipe técnica, em afronta ao art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 121/1994, vigente à 
época. O Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pelo reconhecimento 
parcial da iliquidez meritória; além da irregularidade da matéria, nos termos do art. 78, incisos II 
e IV, da Lei Complementar Estadual nº 121/1994; e, ainda a imposição do dever de ressarcimento 
ao erário, além de aplicação de multas e expedição de recomendação ao atual Prefeito do 
município inspecionado. Ainda foi determinada a representação ao Ministério Público Estadual, 
além da 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 011137/2007 – TC, Informativo de Jurisprudência 
do TCERN nº 5, disponível em: 
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.1.30 Controle Externo. Plano de Fiscalização Anual 2014-2015. Contratação de serviços 
habituais e rotineiros sem concurso público. Incidência da Súmula nº 28/TCERN. 
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis por meio de inexigibilidade de 
licitação – art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. Contratação direta indevida. Concessão de 
diárias em benefício próprio. Ofensa à moralidade administrativa. Ausência de Controle 
Interno. Aplicações de multas. Recomendação ao atual gestor. Suspensão do 
fornecimento da certidão de adimplência.  Na 33ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de 
Contas apreciou auditoria realizada em Câmara Municipal, em cumprimento da Decisão 
Administrativa nº 05/2013 – TC, que aprovou o Plano de Fiscalização Anual 2014-2015. No 
Relatório de Auditoria, a Comissão de Fiscalização identificou diversas irregularidades. Quanto à 
contratação de serviços de natureza permanente sem realização de concurso público (assessoria 
contábil e jurídica), observou-se nos autos que as contratações em tela tinham por objeto serviços 
de natureza ordinária e constante do órgão, ou seja, atividades que deveriam ser prestadas por 
servidores do órgão, admitidos mediante prévia realização de concurso público, na esteira do que 
preceitua o artigo 37 II, da CF, e a Sumula nº 28 do TCE/RN. No ponto, consignou-se que não 
restou comprovada a situação de emergencialidade descrita pelo gestor e o caráter temporário da 
contratação, além de que, segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Contas, os serviços 
de assessoria contábil e jurídica, quando fora das situações nas quais o concurso público é 
necessário, somente poderiam ser contratados nas hipóteses restritas em que se verificassem, 
concomitantemente, a singularidade dos serviços demandados e a notoriedade do profissional a 
ser contratado. Diante disso, entendeu o Relator pela irregularidade na contratação dos referidos 
serviços sem concurso público, mas que, com na base na jurisprudência dominante desta Corte 
de Contas, as despesas realizadas, embora dissociadas dos ditames estabelecidos em lei de 
regência, teriam sido utilizadas em prol do interesse público, de modo que não restaria 
evidenciado prejuízo material ao erário, não devendo haver a devolução do montante. Em face 
disso, entendeu-se que a irregularidade deveria ser punida apenas com multa, determinando-se a 
expedição de recomendação ao órgão em análise, para a adoção das medidas necessárias a prover 
seus serviços essenciais e permanentes mediante pessoal concursado. Assinalou-se, também, nos 
autos, a contratação irregular de empresa para fornecimento de combustíveis que, a despeito do 
caráter comum do bem, foi realizada através de inexigibilidade de licitação. Dessa forma, diante 
da não comprovação de qualquer emergencialidade local que caracterizasse a possibilidade de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, concluiu-se pela existência da irregularidade apontada, com 
a imposição de multa ao gestor responsável pela ratificação indevida da inexigibilidade da 
licitação, sendo o ordenador da despesa dela decorrente. Verificou-se também a irregularidade 
quanto à concessão de diárias em benefício do próprio ordenador de despesas, com violação ao 
principio da moralidade administrativa, insculpido no artigo 37, caput, da CF, invocando o 
Relator decisões reiteradas do TCE/RN nesse sentido. Ademais, entendeu que tal conduta do 
agente impediu o controle prévio de legalidade e legitimidade da despesa por agente público 
diverso, imputando, pois, multa ao responsável. Como derradeira irregularidade, destacou-se nos 
autos que não foi comprovado pelo órgão auditado a implementação e o efetivo funcionamento 
do sistema de controle interno, que tem previsão constitucional, além de conter reforço legislativo 
no artigo 147 da Lei Complementar nº 464/2012, bem como nas Resoluções nº 33/2012 e nº 
04/2013, vigentes para o exercício de 2013, ensejando, pois, a aplicação de multa ao gestor e a 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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suspensão do fornecimento da certidão de adimplência a ser fornecida por esta Corte de Contas 
ao órgão jurisdicionado. Processo nº 13836/2014 – TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.31 Licitação. Pregão presencial. Aquisição de passagens aéreas. Inocorrência de prescrição. 

Natureza contínua do serviço de fornecimento de passagens áreas. Possibilidade de 
prorrogação contratual. O Descumprimento no limite de 25% para acréscimos no valor 
inicial do contrato afronta o art. 65, § 1º da Lei de Licitações. É irregular a concessão de 
diárias  e de passagens sem a devida comprovação do interesse público. Efetivada citação 
válida, não se configura hipótese de arquivamento com fundamento no art. 72 da Lei 
Complementar  464/2012. Incidência da Súmula nº 34-TCE. Reprovação da matéria. 
Aplicação da multa e imposição do dever de ressarcimento ao erário. A Segunda Câmara 
analisou a contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e 
internacional. Restou consignado que a ausência de pesquisa de preço prévia à licitação, bem 
assim, previamente às prorrogações contratuais, configura afronta às Leis n.º 8.666/1993 e n.º 
10.520/2002. No caso concreto, assentou-se que o serviço de agenciamento da emissão de 
bilhetes aéreos, tendo como critério de concorrência o menor valor da taxa de agenciamento 
(maior desconto), deveria ser precedido de pesquisa mercadológica quanto aos descontos 
praticados por agências em contratações similares, utilizando diversas fontes, de modo que tal 
pesquisa não tenha como única fonte, a pesquisa direta de preços junto a potenciais licitantes. 
Ainda destacou que devem ser mantidos outros controles ao longo da execução do contrato, para 
assegurar que no momento da emissão dos bilhetes sejam adquiridas as passagens junto às 
companhias que ofertem a condição mais vantajosa, assim como para garantir que seja aplicado 
o desconto contratado por parte da agência vencedora da licitação. Assentou, o Relator, que a 
natureza contínua do serviço de fornecimento de passagens aéreas deve ser avaliada a partir da 
real necessidade desse serviço para a Administração, no que se refere ao melhor desempenho de 
suas atividades institucionais, sendo possível a prorrogação contratual, com base no inciso II, art. 
57, da Lei 8.666/93, nas hipóteses de tais serviços serem caracterizados como de natureza 
contínua. Anotou que embora o empenho estimativo, nos termos do artigo 60, § 2º, da Lei nº 
4.320/1964, assegure a fonte de recurso para a despesa decorrente do contrato, não representa o 
valor contratual. Restou configurado o descumprimento do limite de 25% para acréscimos no 
valor inicial do contrato, quando das prorrogações contratuais, mediante Termos Aditivos, em 
afronta ao art. 65, § 1º da Lei de Licitações. Consignou-se, ademais que a concessão de diárias e 
de passagens sem a devida comprovação do interesse público configura irregularidade. Foi 
assentado, também, que efetivada citação válida, não se configura hipótese de arquivamento com 
fundamento no art. 72 da LC 464/2012, no esteio da jurisprudência firmada nesta Corte, 
cristalizada na Súmula nº 34-TCE. O Colegiado da Segunda Câmara, decidiu, à unanimidade, 
julgar pela irregularidade da matéria, com imposição do dever de ressarcimento ao gestor 
responsável, além de aplicação de multa, no percentual de 30% do valor do débito atualizado; 
bem como multa, no importe de R$ 1.000,00, para cada irregularidade apontada, com esteio no 
na Lei Complementar 121/1994 c/c art. 297, II, b, da Resolução n. 012/2000-TCE, vigentes à 
época; além de expedição de recomendação ao jurisdicionado, a fim de que possa adotar 
mecanismos eficientes de controle quanto à aquisição de passagens, notadamente quanto às 
formalidades de solicitação, justificativa e autorização para emissão de bilhetes. Processo nº 
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009789/2010 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.32 Controle Externo. Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Exercício de 2007. 

Irregularidades formais e materiais detectadas no curso da instrução. Ausência de 
assinatura do profissional de contabilidade em notas de empenho. Ausência de 
assinatura de pessoa autorização em documentos de retenção de Receitas Municipais. 
Ausência de envelopes em procedimentos licitatórios. Ausência de guia de tombamento. 
Aquisição de material sem comprovação da sua destinação específica – aplicação da 
Súmula nº 22 – TCE-RN. Contratação de serviços sem comprovação da efetiva prestação. 
Divergência entre as datas das declarações de capacidade técnica e do certame 
licitatório. Realização de despesa sem prévia licitação  - aplicação da Súmula nº 7 – 
TCERN. Concessão de diárias sem a devida comprovação da realização do 
deslocamento em prol do ente público – aplicação da Súmula 23 TCERN. Irregularidade 
da matéria. Ressarcimento ao erário. Aplicação de multas. Emissão de Parecer Prévio de 
acordo com a Resolução nº 31/2018-TC. Versaram os autos sobre a documentação 
comprobatória de despesas de Município jurisdicionado referente ao ano de 2007, constatando 
o Corpo Instrutivo da DAM diversas irregularidades. Verificou-se a ausência de assinatura de 
profissional de contabilidade em diversas notas de empenho, além da ausência de assinatura de 
pessoa autorizada nos documentos de retenção de Receitas Municipais – Fazenda Pública 
Municipal. Nesse contexto, entendeu o Relator que, especificamente em relação ao empenho, a 
irregularidade em tela poderia significar desrespeito ao devido planejamento das despesas 
públicas e à própria norma financeira. Isso porque o papel da nota de empenho seria o de 
comprovar que os créditos orçamentários concedidos pelo Poder Legislativo teriam sido 
executados adequadamente pelo Poder executivo, aduzindo que a ausência de assinatura dos 
respectivos documentos não permitiria aferir sua legitimidade, não possuindo valor probante e 
não tendo condições de atestar a sua autenticidade. Aludiu, ainda, o Relator, que caberia ao 
serviço de contabilidade subsidiar informações à autoridade competente para a prática do ato de 
pagamento, em conformidade com a disposição do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64. 
Dessa forma, concluiu o ilustre Relator que, sendo o ordenador de despesa a autoridade 
responsável pela emissão de empenho, autorização de pagamento e dispêndio de recursos (art. 
80, §1º, do Decreto-lei nº 200/67), a responsabilidade pelo cometimento desses atos irregulares 
deveria recair sobre este, razão pela qual impôs ao então gestor multa por cada um dos 
documentos viciados, na forma prevista no art. 102, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar 
Estadual nº 121/1994, vigente à época. Apurou-se, também, a ausência de envelopes em 
procedimentos licitatórios, relativamente às habilitações e propostas apresentadas em Convites 
mencionados nos autos. Em relação a esse apontamento, aduziu o Relator que, apesar de o 
responsável não ter apresentado os envelopes com os documentos de habilitação e com as 
propostas dos licitantes, não deveria haver apego ao formalismo de forma excessiva, isso porque 
a omissão da documentação não teria causado prejuízo algum à Administração Pública, não 
comprometendo a regularidade do processo de despesa, levando-se ainda em consideração que 
não haveria nos autos qualquer indício de fraudes nas licitações em apreço. Diante disso, aduziu 
o Relator que tal constatação deveria apenas ensejar a expedição de Recomendação ao atual 
Prefeito Municipal para que passasse a juntar aos processos licitatórios os envelopes de 
habilitação e proposta, a fim de que fosse viabilizada eventual fiscalização, entendimento que 
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estaria em consonância com precedentes das duas Câmaras de Contas, consubstanciados nas 
decisões proferidas nos processos nº 9201/2007 - TC (Acórdão nº 258/2018 – TC, 1ª Câmara), 
nº 7946/2007 – TC (Acórdão nº 361/2014 – TC, 1ª Câmara) e nº 11151/2007 – TC (Acórdão 
nº 112/2020 – TC, 2ª Câmara). Apontou-se, outrossim, a ausência da guia de tombamento 
referente a três veículos adquiridos através de Licitação – Tipo Pregão, fato que evidenciaria a 
falta de controle do administrador público quanto aos bens adquiridos, ressaltando que, 
conforme disposto no artigo 94, da Lei nº 4.320/64, a guia de tombamento seria instrumento 
fundamental para controle de bens integrantes do patrimônio publico da gestão do ente sob 
fiscalização. Assim, a sua ausência caracterizaria irregularidade formal hábil a ensejar a aplicação 
de sanção pecuniária. No bojo dos autos, também se destacou divergência entre o valor do 
processo referente à licitação, que teve como objeto aquisição de material de construção, e o que 
constava no respectivo contrato, somado ao Termo Aditivo realizado, ocorrendo pagamento a 
maior, sem que houvesse comprovação da destinação do material excedente. Foi destacada, ainda, 
pelo Órgão Técnico, a realização de despesa sem comprovação de destinação pública, relativa a 
fornecimento de material de construção a pessoas carentes, sem constar nos autos a relação de 
beneficiados. Assim, com base na jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, consubstanciada 
na Súmula nº 22 – TC/RN, ressaltou o Relator que a não comprovação da destinação dos bens 
atrai a presunção relativa de não aplicação dos recursos, com a consequente caracterização de 
dano ao erário e o dever de ressarcimento dos valores implicados com as despesas não 
comprovadas, razão pela qual concluiu pela condenação do responsável ao ressarcimento ao 
erário, acrescida de percentual sobre o dano, a titulo de multa, nos termos do art. 102, I, da Lei 
Orgânica do TCE/RN, vigente à época. Apurou-se também a contratação de serviço sem 
comprovação da efetiva prestação, o que impossibilitou a apreciação de sua legalidade, 
legitimidade e economicidade, acarretando a presunção de emprego irregular de verbas públicas, 
subsistindo a responsabilidade pessoal do ordenador de despesa à época, no dever de ressarcir o 
erário municipal, referente ao pagamento de serviços cujas prestações não foram comprovadas, 
além de aplicação de multa sobre o valor do débito. Quanto à declaração de capacidade técnica, 
o Corpo Instrutivo verificou divergências entre as datas das declarações de capacidade técnica e 
do certame licitatório. Sobre esse ponto, destacou o Relator que as datas anteriores da emissão 
das respectivas declarações de capacidade técnica, ainda que razoavelmente distantes do certame 
licitatório, não comprometeriam a regularidade do processo de despesa, permitindo, ao contrário, 
a verificação da aptidão da empresa para a execução do objeto da licitação, motivo pelo qual, em 
dissonância com o Corpo Técnico e com o MPjTC, entendeu ausente irregularidade a esse 
respeito. Assinalou-se, por sua vez, a realização de despesa sem prévia licitação, em afronta direta 
à Constituição federal, à Lei nº 8.666/93, bem como ao enunciado da Súmula nº 07 do TCE/RN, 
a configurar irregularidade formal, com aplicação de multa ao gestor, de acordo com o artigo 102, 
II, “b”, da LCE nº 121/1994. Por fim, apontou-se irregularidade na concessão de diárias sem 
comprovação da efetiva realização de viagens, o que impossibilitou a certificação da finalidade 
pública das despesas, ensejando o dever de ressarcimento do valor dispendido, conforme 
disposto na Súmula nº 23 desta de Corte de Contas, além de multa, nos termos do artigo 101, I, 
da LCE nº 121/1994. Assim, o Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela 
irregularidade da prestação de contas sob análise, nos termos do artigo 78, incisos I, II e IV, §3º, 
alínea "a", da Lei Complementar Estadual nº 121/94 (vigente à época), com a imposição do dever 
de ressarcimento ao erário por parte do ordenador de despesas, além da aplicação de multas pelas 
irregularidades detectadas nos autos, e pela expedição de recomendação ao então Prefeito 
Municipal para que passasse a juntar aos processos licitatórios os envelopes de habilitação e de 



 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 32 de 112 

 

proposta, a fim de viabilizar eventuais fiscalizações, e, ao final, pela 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 4155/2007-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.33 Situação funcional. Incidência de prescrição da pretensão punitiva em relação as 

infrações ocorridas antes de 06.04.2002. Cessão irregular de servidores sem a 
formalização de convênio ou termo de acordo afronta o art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Acumulação indevida de cargos públicos. Necessidade de 
aferir a compatibilidade de horários mediante Tomada de Contas Especial. Irregular 
contratação de servidores temporários. Contratação irregular de escritório de advocacia 
por inexigibilidade de licitação. Imposição de multa. Expedição de recomendações. 
Emissão de parecer prévio.  A Segunda Câmara analisou a situação funcional no âmbito de 
Prefeitura municipal, a partir do desmembramento de processo de prestação de contas 
pertinentes ao exercício de 1998. Inicialmente, destacou, o Relator, que a decisão exarada no 
âmbito julgamento do RE nº 848.826/DF, com repercussão geral, não afastaria a competência 
do TCE 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, vez que a tese fixada 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. 
Tendo em vista que o processo versou sobre irregularidades, no qual o Prefeito figurou como 
ordenador das despesas, foi emitido também um parecer prévio. O Relator verificou a incidência 
da prescrição da pretensão punitiva por esta Corte de Contas em relação às infrações ocorridas 
antes de 06.04.2002, por força do art. 170 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012. Restou 
configurada a cessão de servidores sem a formalização de convênio ou termo de acordo, em 
afronta o art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual os Municípios só contribuirão 
para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver autorização 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e convênio, acordo, ajuste ou 
congênere, conforme sua legislação. Destacou, o Relator, que a Constituição Federal veda a 
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, 
nos seguintes casos: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas (art. 37, XVI). Assentou, ademais, que para a configuração da acumulação 
indevida de cargos públicos é necessária a análise da compatibilidade de horário, na esteira da 
jurisprudência do STF e dos precedentes do Pleno do TCE/RN. Considerando que a instrução 
do feito foi conduzida para apurar a irregularidade da jornada semanal superior a 60h, e não a 
compatibilidade de horários, especificamente, e, ainda o decurso de mais de 08 (oito) anos da 
inspeção realizada, o Relator reputou necessária a verificação do efetivo cumprimento da carga 
horária. Para tanto, determinou a instauração de uma Tomada de Contas Especial pelo próprio 
jurisdicionado, para apuração da compatibilidade de horários e o efetivo cumprimento da jornada 
de trabalho pelos servidores envolvidos. Verificou-se, também, irregularidade nas contratações 
temporárias para atividades ordinárias e regulares da Administração Pública, em afronta ao art. 
37, inciso II e IX, da Constituição Federal, visto que não atenderam aos pressupostos da 
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excepcionalidade, da temporariedade e do excepcional interesse público, previstos 
constitucionalmente. Constatou-se, ainda, celebração irregular de Contrato de Prestação de 
Serviços Advocatícios sem concurso público, por meio de inexigibilidade de licitação, em situação 
que não se amolda ao permissivo legal. No ponto, assentou-se que o art. 3°-A da Lei n° 
8.906/1994 (Estatuto da OAB), incluído recentemente pela Lei n° 14.039/2020 não alcança o 
entendimento firmado na Súmula n° 28 – TCE, uma vez que subsiste a exigência de que os 
serviços habituais sejam prestados por servidores aprovados em concurso público, sendo que 
apenas os serviços advocatícios excepcionais poderão ser prestados por quem não integra o 
quadro de pessoal do ente público, hipótese na qual poderá haver contratação por inexigibilidade 
de licitação. O Colegiado da Segunda Câmara, decidiu, à unanimidade, julgar pelo 
reconhecimento da incidência da prescrição decenal como matéria prejudicial de mérito, em 
relação às infrações ocorridas antes de 06.04.2002; além da irregularidade da matéria relativa à 
situação funcional da Prefeitura, com aplicação de multa; com base na lei de regência à época, 
para cada irregularidade verificada; além de expedição de recomendações ao jurisdicionado. Foi 
determinado ainda à Prefeitura em referência que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realizasse 
Tomada de Contas Especial, a cargo do competente órgão de controle interno, para apurar a 
compatibilidade de horários e o efetivo cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores 
envolvidos; além da 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 014900/1999 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.34 Fraude à licitação: Direcionamento. Em Recurso Ordinário referente a Denúncia pela prática 

de irregularidades, foi julgado como ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico o 
procedimento licitatório tendo por objeto conceder, com exclusividade, a título precário e 
oneroso, a exploração comercial e a autorização de uso de espaço público para o carnaval 2018 
no município de Goianésia. Ainda, foi aplicada multa ao Prefeito e declarada a inidoneidade da 
empresa WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS – EPP para participar por cinco 
anos de licitação na Administração Pública municipal, haja vista a ocorrência de fraude 
comprovada à licitação (direcionamento da contratação) e pela caracterização de ofensa à 
legislação e aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade. No Recurso, o 
Recorrente sustentou a anulação do Acórdão, alegando que a decisão não descreveu e não 
individualizou a conduta praticada por qualquer agente público condutor do certame, inclusive o 
Prefeito, ao qual não teria sido imputada qualquer ação ou atitude concreta para que houvesse o 
alegado direcionamento do processo licitatório em favor da empresa em questão. Alegou, ainda, 
que não se poderia apontar a ocorrência de direcionamento de licitação por mera presunção e 
que a “conclusão do v. Acórdão de que teria ocorrido direcionamento do processo licitatório 
cingiu-se exclusivamente à presunção de que essa ilegalidade teria acontecido porque apenas a 
empresa denunciada participou da licitação e antes do resultado ela teria antecipado a venda de 
ingressos para o Camarote "Sumiu Uai" que ela exploraria no Carnaval 2018.” A Relatoria adotou 
a manifestação da Unidade Técnica, corroborada pelo Ministério Público de Contas, no tocante 
à conduta do Prefeito, tendo em vista que o ato de homologação é condição de eficácia da própria 
licitação, e que ficou evidente o nexo causal entre a conduta por ele perpetrada (homologar 
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procedimento licitatório viciado) e o resultado ilegal verificado (contratação direcionada em 
benefício da WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS – EPP), pois a adoção de 
comportamento diverso, que lhe era exigível, evitaria o resultado. No mérito, o Relator negou 
provimento e manteve o inteiro teor do Acórdão recorrido: “1. Não cabe a argumentação de que 
não se pode apontar a ocorrência de direcionamento de licitação por mera presunção, uma vez 
que a circunstância de a empresa operadora do Camarote “Sumiu Uai” ter veiculado a venda de 
ingressos para o Carnaval de Goianésia de 2018 antes do resultado do Pregão Presencial nº 
005/2018 aliado ao fato de ter sido a única a comparecer à sessão pública do certame, formam 
um sólido contexto fático-probatório indicativo de que a contratação foi direcionada para 
beneficiá-la, em conformidade com vários julgados do TCU. 2. A ausência de alegação pelo 
recorrente referente a declaração da inidoneidade da empresa licitante em virtude da ocorrência 
de fraude comprovada à licitação, nos termos do art. 51 da LOTCMGO, leva a sua permanência. 
3. A permanência da irregularidade motiva a manutenção da multa com fundamento no art. 47-
A, VIII da Lei Orgânica do TCMGO”. Acórdão nº 05764/2020, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.35 Câmara Municipal – Inspeção Complexa: Irregularidades em contratos de assessoria 

jurídica e contábil, servidores comissionados (desvio de função, quantitativo, etc) e no 
sistema de controle interno. O Tribunal Pleno, na sessão de 17/9/20, declarou a existência das 
seguintes irregularidades no Poder Legislativo do Município de Aparecida de Goiânia: (a) 
Contratação de assessoria jurídica e contábil por inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses 
previstas no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93; (b) violação à obrigatoriedade de concurso 
público, com servidores comissionados em desvio de função e em quantitativo excessivo, em 
desobediência às determinações do Acórdão nº 04867/10; (c) descumprimento de carga horária 
de trabalho pelos servidores comissionados; e (d) Sistema de Controle Interno em desacordo 
com a INTC nº 08/14. O Relator, no que tange à irregularidade descrita no item (a), destacou 
que o objeto da prestação de serviços técnico profissionais de consultoria e assessoria jurídica, 
objeto dos contratos nº 002/13 e 002/17, caracterizam-se como atividades comuns demandadas 
pelo órgão, não possuindo especificidade nem excepcionalidade, razão pela qual as contratações 
deveriam ter sido precedidas de licitação. Pontuou que a Câmara Municipal de Aparecida de 
Goiânia possui procuradoria própria instituída, composta por três procuradores, a quem caberia 
a execução de tarefas jurídicas ordinárias, vez que não houve destacamento da singularidade dos 
serviços prestados. No que tange ao item (b), afirmou que deve existir equilíbrio entre o número 
de cargos comissionados, a demanda do órgão por estes agentes e o quantitativo de servidores 
efetivos para garantir a execução de um serviço público eficiente. Destacou que na inspeção foi 
observado um exagerado número de servidores comissionados, que não possuem estações de 
trabalho e demandas suficientes, e que, por vezes, desempenham funções rotineiras ou diversas 
de assessoria, em claro desvio de função. Ressaltou, ainda, a falta de acompanhamento da 
irregularidade pela Diretoria de Recursos Humanos do órgão, o que gera a má utilização dos 
recursos públicos. Sobre a irregularidade (c), constatou ineficiência nos mecanismos de aferição 
de frequência dos servidores comissionados ocupantes de cargos de assessor, bem como nos 
meios de controle de jornada adotados pelo Poder Legislativo. Verificou que algumas unidades 
não dispunham do registro de frequência recente de seus servidores, com absoluta ausência de 
controle de jornada ou método de acompanhamento da produtividade dos assessores. Em relação 
ao item (d), evidenciou que a composição do quadro de servidores do Controle Interno não está 
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em consonância com a INTC nº 08/14, quanto à vedação para a chefia do órgão por servidores 
comissionados quando a estrutura for diminuta. Diante do exposto, o TCMGO aplicou multas 
ao Presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia e determinou: (a) a proibição “de contratar 
servidores comissionados para o exercício de funções que não se caracterizem como de direção, 
chefia ou assessoramento, sob pena de aplicação de nova fiscalização e da multa prevista no art. 
47-A, inciso X, da LOTCM”; (b) que, no prazo de 90 dias, adote meios efetivos de controle de 
frequência dos servidores comissionados da Câmara Municipal, preferencialmente mediante 
registro de ponto eletrônico/biométrico, e que eventuais dispensas excepcionais guardem 
observância ao decidido no AC-CON nº 00029/19; e (c) que, no prazo de 90 dias, adeque o setor 
de Controle Interno do órgão, adotando o modelo prescrito na INTC nº 08/14. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão nº 05976/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO 
nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.36 Conversão em TC por irregularidades na contratação de assessoria jurídica para serviços 

não singulares e para fiscalização e lançamento de ITR. O Tribunal Pleno, na sessão de 
14/10/20, declarou a existência das seguintes irregularidades, após inspeção no município de 
Aparecida do Rio Doce: (a) ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico nos contratos 
administrativos de assessoria celebrados pelo Município com sociedades de advogados, derivados 
de inexigibilidade de licitação; (b) ausência dos Pareceres do Controle Interno nos processos 
administrativos das contratações públicas e da elaboração do Plano Operacional Padrão (POP). 
Diante do exposto e da omissão no dever de prestar contas, os autos foram convertidos em 
Tomada de Contas Especial, nos termos do caput do art. 12 da RA nº 90/15, a fim de indicar os 
responsáveis pelo superfaturamento previamente apurado. Em relação à irregularidade (a), o 
Relator considerou que as atividades de consultoria, orientação e acompanhamento de auditorias 
e processos relativos à previdência social; consultoria em ação judicial para manutenção de quota 
parte do ICMSEcológico e consultoria jurídica à Secretaria de Administração, ao Controle 
Interno e à CPL, com acompanhamento de processos no TCMGO, deveriam ser executados pela 
própria administração pública. Apontou a ilegalidade da adoção da inexigibilidade de licitação, 
diante da não constatação de singularidade do serviço e da existência de procuradores jurídicos 
concursados no município, em desobediência ao inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 
Ressaltou, ainda, a ilegalidade na contratação, que possuiu como objeto atividade relacionada ao 
incremento na arrecadação do Imposto Territorial Rural – ITR. Asseverou que, de acordo com 
a redação da INRFB nº 1640 vigente à época, a delegação de competência para a fiscalização e 
lançamento de tais créditos tributários deveria ser realizada obrigatoriamente por servidores 
efetivos indicados pelo ente optante, sendo vedado o exercício por particular. Verificou, por fim, 
omissão no dever de prestar contas, uma vez que os contratados apresentaram somente uma 
relação de atividades desempenhadas, o que, para fins de comprovação material da execução da 
despesa, são insuficientes. Considerou ser necessária a juntada das notas fiscais devidamente 
atestadas pelo fiscal dos contratos e a apresentação de documentos elaborados pelos prestadores 
dos serviços. No que tange à irregularidade (b), ressaltou a obrigatoriedade constitucional e legal 
do sistema de controle interno de organizar as ações administrativas, estabelecendo prazos para 
manifestações dos respectivos órgãos, e de definir ritos para tramitação dos processos 
administrativos em âmbito interno, com a finalidade de cumprir ordem lógica nas atuações 
administrativas dos agentes públicos municipais. O Voto foi acolhido por unanimidade. (Acórdão 
nº 05952/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
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https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.37 Irregularidade na adoção do Sistema de Registro de Preços na contratação de obras para 

construção de CMEIs pelo Regime Diferenciado de Contratação. Em Representação da 
Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO (SFOSEng), foram 
narradas irregularidades no edital de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº 01/20, da 
Prefeitura de Goiânia, cujo objeto é o “registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 20 (vinte) Centros 
Municipais de Educação Infantil – CMEIs”. Em sessão realizada em 21/10/20 o Plenário 
referendou a Medida Cautelar nº 011/20, e determinou a imediata suspensão do lote 1 do referido 
procedimento licitatório até manifestação conclusiva do TCMGO. Ao analisar os requisitos 
autorizadores para a concessão, corroborou com a manifestação da Unidade Técnica e entendeu 
pela plausibilidade do pedido/direito (fumus boni iuris), tendo em vista: (a) a adoção do Sistema 
de Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa de engenharia para a execução das 
obras dos CMEIs; (b) a ausência de orçamentos individualizados para cada unidade; (c) a ausência 
do parcelamento do objeto em mais lotes, tendo em vista as particularidades e localizações física; 
e (d) a constatação de cláusulas restritivas relacionadas à qualificação técnica profissional e 
operacional. Ressaltou que os apontamentos são suficientes para acarretar prejuízo à 
competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa pela Administração. Em relação ao item 
(a), a SFOSEng apontou que o TCMGO, no AC-CON nº 07325/10, entendeu pela 
impossibilidade de utilização do sistema de registro de preços para obras e serviços de engenharia. 
Frisou que o município possui regulamento para uso do SRP, editado posteriormente à lei do 
RDC, que não apresenta o rito a ser utilizado para contratação de obras. Apontou que o art. 89 
do Decreto Federal nº 7.581/11 permite a utilização do SRP/RDC apenas para contratação de 
obras que possuam características padronizadas, o que não se vislumbra no caso concreto. 
Quanto à irregularidade (b), apontou que, mesmo ciente das particularidades de cada CMEI, o 
município descumpriu o art. 2º, VI, da Lei nº 12.462/11, ao realizar apenas um projeto básico e, 
consequentemente, um orçamento, e replicá-lo na íntegra para as demais unidades a serem 
construídas. No que tange ao item (c), ressaltou que “embora as obras sejam semelhantes, a 
Prefeitura não está contratando o mesmo objeto. As obras serão realizadas em diferentes terrenos 
e localidades, o que alteraria o valor do orçamento da construção de cada CMEI”. Inferiu que o 
orçamento estimado, dentre outros itens, prevê uma administração local independente para cada 
obra, não havendo no caso uma economia de escala que justificasse a inserção de várias obras 
em um único lote. Citou a Súmula nº 247 do TCU, o §1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93 e o inciso 
IV do art. 4º da Lei nº 12.462/11. Considerou o perigo ou risco na demora (periculum in mora), 
diante da comprovação nos autos de que a não suspensão do certame naquele momento poderia 
ocasionar prejuízo ao erário. Ressaltou que a atuação prévia do Tribunal em processos licitatórios 
de grande relevância garante às empresas licitantes e à Administração resultados práticos mais 
satisfatórios. O referendo foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 06149/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.38 Irregularidades em contratação por credenciamento. Em Representação, com pedido de 

medida cautelar, foi analisado o Edital de Chamamento Público nº 001/2017 – FMAS –, realizado 
pela Prefeitura de Goiatuba, cujo objeto é o credenciamento de profissionais de diversas 
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formações para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Relator 
concluiu pela irregularidade dos atos, diante da criação de modalidade licitatória para contratação 
de profissionais do FMAS em afronta ao § 8º do art. 22 c/c o caput do art. 25, ambos da Lei nº 
8.666/93 e da INTCMGO nº 007/16. A Sec. de Licitações e Contratos, em manifestação 
conclusiva, adotada integralmente pelo Relator, ressaltou que o TCMGO regulamentou o 
instituto do credenciamento apenas para a prestação complementar de serviços públicos de 
saúde. Consignou que a INTCMGO nº 007/16 conceitua tal modelo de contratação como um 
contrato administrativo, celebrado diretamente por inexigibilidade de licitação, desde que: (a) a 
atuação não seja realizada em caráter de exclusividade e sem competitividade; (b) seja precedida 
de chamamento público aberto a todos os interessados que atendam às condições estabelecidas 
em edital; (c) utilize estrutura e recursos próprios ou da Administração Pública; (iv) a 
remuneração seja por procedimento ou unidade de serviço; e (v) a inexistência de competitividade 
pressuponha contratação que não exclua outros profissionais ou entidades. Explicou que, nos 
casos de prestação dos serviços públicos de saúde, o credenciamento não se destina à substituição 
ou composição do quadro de pessoal próprio, mas à complementação dos serviços prestados 
diretamente, de modo que impõe-se à Administração, como regra, a criação de cargos públicos 
efetivos no quadro permanente de pessoal e o provimento mediante concurso público. Constatou 
que o Edital de Chamamento Público nº 001/17 delimitou o número de contratados e 
condicionou a admissão à necessidade do órgão no ano de 2017, não sendo a inscrição no 
credenciamento sinônimo de garantia de contratação, em ofensa direta ao §1º do art. 3º da 
mencionada IN. Salientou que, quanto maior o número de credenciados melhor será para a 
Administração, motivo pelo qual inexiste quantitativo máximo de contratados, nos termos da 
jurisprudência do TCU e do caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ressaltou, ainda, que o edital 
apresenta a definição de carga horária específica para os profissionais contratados por 
credenciamento, os vencimentos referentes a cada função e as horas de trabalho, em 
descompasso com a orientação do TCU nº 342/98 e incisos VIII e IX do art. 6º e incisos II e III 
do art. 7º, ambos da IN. Relembrou que os serviços complementares de saúde (ao SUS) podem 
ser contratados via credenciamento, todavia, demais profissionais que prestem serviços juntos a 
outros órgãos ou outros tipos de profissionais, que não prestarão serviços complementares ao 
SUS, devem ser contratados via concurso ou, de forma excepcional, via processo seletivo 
simplificado (AC-CON 0014/16). Entendeu ter havido a criação ilegal de modalidade de licitação 
(contratação), gerando um instituto híbrido de inexigibilidade com processo seletivo, para 
contratação de profissionais que não prestam serviços de saúde, em violação ao §8º do art. 22 da 
Lei nº 8.666/93. O Relator declarou a irregularidade do Edital e aplicou multa ao gestor do FMAS 
de Goiatuba. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 06144/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.39 Denúncia – Direcionamento de contratações, dispensa irregular de licitação e 

fracionamento de despesas. Em Denúncia o Plenário, por unanimidade, acolheu o Voto do 
Relator, que aplicou multa aos responsáveis, diante das seguintes irregularidades: (a) o 
direcionamento de contratação, haja vista a ausência da exposição dos motivos fáticos que 
motivaram a escolha do gestor municipal quanto aos prestadores de serviço relativos aos 
Contratos nº 100.019/17 e 100.020/17; (b) dispensa irregular de licitação, em razão da ausência 
de justificativas da situação emergencial que resultou nas contratações nº 019/17 e 018/17; e (c) 
fracionamento de despesa em 2017, tendo em vista que, após o término da vigência do contrato 
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administrativo emergencial nº 100.019/2017, primeiramente, foi feita licitação na modalidade 
Convite, da qual decorre um contrato (que foi aditivado), e só depois foi feita nova licitação, na 
modalidade Pregão. Em relação ao item (a), ressaltou o descumprimento à regra do inciso II do 
parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. Observou que as empresas contratadas foram 
abertas no mês anterior à contratação, sem possuir documentos de capacidade técnica para 
desempenhar os serviços contratados pela Prefeitura. Afirmou, ainda, ter havido o 
direcionamento das contratações, o que viola princípios da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88 e na jurisprudência do TCU. Quanto à 
irregularidade (b), explicou que o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93 enuncia a possibilidade 
de a Administração contratar diretamente ao se deparar com casos de emergência ou de 
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento a situações que possam causar 
prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. 
Juntou definição de “situação emergencial que justifica a dispensa de licitação”, nos termos de 
julgado do TCU, e deliberações a respeito da possibilidade de penalização de agente que não a 
demonstra. Entendeu não haver nos autos justificativas que demonstrem a necessidade imediata 
das contratações, devendo os gestores ser responsabilizados por tal irregularidade. Em relação a 
ao item (c), destacou que o fracionamento de despesas é vedado, caso tenha como objetivo a 
adoção de dispensa de licitação ou modalidade menos rigorosa que a determinada para a 
totalidade do valor do objeto a ser licitado. Constatou que a Administração optou por adotar 
Convite, modalidade que restringe a concorrência, firmar termo aditivo, e só posteriormente 
realizar pregão presencial, quando o valor limite do Convite foi atingido, restando configurado o 
fracionamento de despesas. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 06349/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.40 Consulta. Câmara Municipal. Contratos. Cooperativa de Crédito. Pagamento de salário, 

benefícios previdenciários e despesas. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava acerca da possibilidade de contratar 
cooperativa de crédito para atender às disponibilidades de caixa, pagamentos de despesas, bem 
como os salários e benefícios previdenciários dos servidores do Legislativo Municipal, com o 
encaminhamento do Prejulgado 2213.  Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pescaria Brava ao TCE/SC “sobre a possibilidade de contratação de 
Cooperativa de Crédito – SICOOB, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, com 
a finalidade de abertura e manutenção de Conta Corrente para atender às disponibilidades de 
caixa, pagamentos de despesas, bem como os salários e benefícios previdenciários dos servidores 
desta Casa Legislativa Municipal. Cabe ressaltar, Nobre Conselheiro, que a mencionada 
Cooperativa de Crédito é a única Instituição Financeira com unidade estabelecida no território 
de Pescaria Brava/SC, sendo que as instituições financeiras oficiais possuem agências apenas nos 
municípios vizinhos, o que dificulta as transações e, principalmente, o pagamento de salário dos 
servidores”.  Inicialmente, o Relator destacou que “a regra é a contratação de instituições 
financeiras oficiais (item 1 do Prejulgado), admitidas excepcionalmente as cooperativas de 
crédito, se ‘autorizada[s] pelo Banco Central do Brasil (Lei n. 4.595/1964) com atuação no 
território município, desde que observadas as normas da Lei Complementar n. 130/2009, com 
as alterações da Lei Complementar n. 161/2018, e o regramento específico do Conselho 
Monetário Nacional, notadamente a Resolução n. 4.659/2018’ (item 2 do Prejulgado)”.  
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Completou que “também como exceção, é permitida a contratação de cooperativa de crédito 
para os serviços ‘(…) de pagamentos de despesas do município e de seus órgãos e entidades, 
incluídos os salários e benefícios previdenciários aos servidores públicos, bem como o 
recebimento de tributos e outras receitas (…)’, mediante processo licitatório”.  Por fim, ponderou 
que “a remessa do Prejulgado ao Consulente, delineando que tal não significa manifestação desta 
Corte de Contas sobre a autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil, tampouco 
a regularidade de uma cooperativa de crédito diante do Sistema Financeiro Nacional (SFN)”, e 
reforçou “ser imprescindível processo licitatório caso exista (…) mais de uma instituição em 
condições de prestar o serviço no território do município (…)”. @CON-20/00134836, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.41 Consulta. Município. Parcerias. Fundamento. Lei do Marco Regulatório. Ano eleitoral. 
Ausência de vedação. O TCE/SC revogou o Prejulgado nº 2156 e reformou o Prejulgado 2188 
para responder a questionamento referente à possibilidade de o Município operacionalizar as 
parcerias firmadas com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco Regulatório), levando 
em consideração tratar-se de ano eleitoral. Trata-se de Consulta formulada Prefeito Municipal de 
Criciúma, elaborada nos seguintes termos: "Tendo em vista as eleições municipais previstas para 
outubro de 2020, questiona-se: a) É possível que o Município venha a repassar valores de 
subvenções autorizadas em leis municipais publicadas no ano anterior (2019), ainda que não 
tenham sido empenhadas pela Fazenda? b) É possível que o Município venha a repassar valores 
de subvenções autorizadas em leis publicadas no ano anterior (2019), uma vez que o empenho 
foi realizado no mesmo ano (2019), mas ainda não repassado? c) É permitido ao Município, em 
ano eleitoral, realizar novas parcerias com base na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco 
Regulatório)? d) Referente às parcerias firmadas com base na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco 
Regulatório), já em andamento no ano eleitoral, os repasses poderão ser efetuados normalmente? 
e) Está autorizado ao Poder Executivo municipal a repassar verbas públicas para entidade visando 
o custeio de práticas de desporto profissional?"  O Relator explicou que "a legislação eleitoral 
estabelece, para o ano em que se realizar a eleição, a proibição da distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa (art. 73, § 10, Lei Federal n. 
9.504/97 – Lei Geral das Eleições)". O Relator também ressaltou que: "a Lei do Marco 
Regulatório (Lei Federal nº 13.019/14) institui normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação". Neste sentido, de acordo 
com o Relator, "a Área Técnica destaca que a legislação eleitoral não veda o estabelecimento de 
parcerias com organizações da sociedade civil em período eleitoral, sendo vedado, contudo, o 
estabelecimento de parcerias que possam ensejar qualquer tipo de benefício ou exploração 
político-eleitoral por agente ou partido político, assim como plano de trabalho que contenha 
previsão de distribuição gratuita de bens ou valores, independentemente de terem sido 
estabelecidas no ano eleitoral ou anterior. Em especial, com relação ao questionamento acerca 
do repasse de auxílios financeiros às entidades desportivas, os técnicos alertam que as subvenções 
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sociais se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa. Assim, a possibilidade do repasse se restringe às entidades desportivas não 
profissionais, já que as entidades desportivas profissionais não estão voltadas à prestação de 
serviços essenciais de assistência social, médica e educacional (art. 12, § 3º, I, c/c art. 16, Lei 
Federal nº 4.320/1964 e Prejulgado nº 236 deste TCE)". @CON-20/00051469, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.1.42 Recurso de Reconsideração. Fundação Cultural. Contratações. Serviços. Compras. 

Natureza jurídica. Fundação vinculada. Uso da estrutura. Pessoas jurídicas distintas. 
Procedente. O TCE/SC deu provimento a recurso interposto pela Fundação Cultural 
BADESC, e modificou a decisão que determinou “a devolução dos valores referentes a contratos 
que tinham como objeto a realização concomitante de serviços na Sede do BADESC e na sede 
da Fundação Cultural BADESC, contrariando os princípios da legalidade e eficiência, previstos 
no caput do art. 37 e 70, da Constituição Federal e arts. 153 e 145, da Lei n. 6.404/76, tendo em 
vista tratarem-se de pessoas jurídicas distintas [...]”. Determinou à Fundação Cultural BADESC 
na decisão deste recurso que considere os valores pagos pelo BADESC em contratações que 
tenham como objeto a compra de produtos ou a prestação de serviços em benefício da Fundação 
Cultural BADESC, na apuração do limite previsto no art. 2º, inciso III, da Lei Estadual nº 
13.438/2005, de modo a não o exceder: “art. 2º É vedado à Fundação Cultural BADESC; III - 
despender mais de 40% (quarenta por cento) de seu orçamento anual em atividades 
administrativas, incluindo salários, honorários e despesas com instalações físicas”. Trata-se de 
Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Cultural BADESC, no qual o Relator 
fundamentou o voto com a seguinte explicação: “as fundações são pessoas jurídicas oriundas de 
um patrimônio preordenado com um fim social, ou seja, é preciso que haja um instituidor, o fim 
social e, para diferenciar de sociedades comerciais, que também não haja fins lucrativos”.  Assim 
sendo, “quando o instituidor é de origem da iniciativa privada, tem-se as fundações privadas; 
quando o Estado for o instituidor, tem-se as fundações públicas. As fundações públicas são 
divididas em fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. É 
nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando proferiu a decisão no RE 
nº 101.126/84 (Rel. Min. Moreira Alves), de onde se extrai o seguinte trecho do acórdão: ‘nem 
toda fundação instituição pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, 
instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime 
administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são fundações de direito 
público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero 
autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o § 2º do art. 99 da Constituição Federal’ ”. 
Portanto, concluiu o Relator sobre as diferenças dentro das categorias fundações públicas, “pelas 
características mencionadas, as fundações públicas de direito público são espécie de autarquia, e 
as fundações públicas de direito privado possuem personalidade jurídica de direito privado”. 
Assim sendo, complementou o Relator, “é nesse sentido que dispõe o art. 37, XIX da 
Constituição Federal quando diz que ‘somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e da fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação’. Não por outra 
razão, a Lei nº 13.438/2005, alterada pela lei nº 14279/2008 autorizou a criação da Fundação 
Cultural BADESC, fundação pública de direito privado, vinculada à Agência de Fomento do 
Estado de Santa Catarina. Feita essa contextualização, não há outro entendimento que não o 
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reconhecimento da competência deste Tribunal de Contas para a análise da presente matéria, 
inclusive com amparo na Constituição Estadual, art. 59, que estabelece o controle externo, a 
cargo da Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete julgar as 
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração 
direta e indireta”. Quando à análise de mérito, o Relator entendeu que vislumbra razão ao 
Recorrente, pois “a natureza jurídica da Fundação em questão, sobretudo diante do vínculo ao 
BADESC, é, deveras, eficiente que se utilize da estrutura já existente nesta, ao invés de criar uma 
estrutura própria. O Corpo Instrutivo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, 
ponderou ainda que a compra de produtos ou a contratação de prestadores de serviços pelo 
BADESC em benefício da Fundação não representa, de per si burla ao art. 2º, I e art. 4º, X, da 
Lei Estadual nº 13.438/2005, desde que os valores respeitem os limites de gastos com despesas 
administrativas da fundação (40% do seu orçamento anual em atividades administrativas) e 
limites de repasse efetuados pelo BADESC, na razão de até 6% do lucro líquido apurado mensal, 
trimestral e anual”. @REC-18/00762566, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.1.43 Consulta. Reforma de Prejulgado. Processo Licitatório. Compras de materiais. Multas de 

trânsito. Polícia Militar. Convênio. Utilização exclusiva.  O TCE/SC reformou o Prejulgado 
1459 em ação conjunta com as propostas apresentadas no Processo @CON-19/00883624 e 
@CON-19/00188527 para incluir novo item com a seguinte redação: "Os municípios podem 
realizar, mediante processo licitatório, compra de materiais para policiamento de trânsito, 
inclusive com destinação para a Polícia Militar, desde que o convênio entre as partes envolvidas 
na gestão dos recursos de multas de trânsito admita essa possibilidade, que se respeite a definição 
estabelecida no art. 320 do CTB c/c o art.10 da Resolução n. 638, de 30 de novembro de 2016, 
do CONTRAN e que o pagamento dessa despesa possa ser identificado como associado 
exclusivamente ao policiamento de trânsito". Trata-se de consulta realizada pela Prefeita 
Municipal de Arabutã com o seguinte questionamento: "há Municípios que possuem convênio 
de trânsito firmado com a Polícia Militar, que faz as vezes de agente de trânsito, havendo 
repartição da receita arrecadada com as multas. Os municípios convenentes gerenciam o fundo, 
inclusive a cota pertencente a Polícia, pois esta última não possui personalidade jurídica própria. 
Neste caso, questiona-se:  apesar do Prejulgado 1487 deste tribunal, é possível que o Município, 
com requisição e especificação da Polícia, licite a compra de fardamento com a cota de 
arrecadação de multas pertencentes a PM, a título de despesas com uniformes que serão utilizadas 
no exercício da atividade de policiamento e fiscalização de trânsito?"  A Relatora informou que 
há "a possibilidade dos municípios que possuem convênio com a Polícia Militar (PM) para a 
fiscalização de trânsito, cuja possibilidade está prevista na Lei que instituiu o Código Brasileiro 
de Trânsito (CTB) e regulamentação correlata, realizarem, mediante requisição e especificação da 
PM, licitação para a compra de fardamento com a cota de recursos pertencente à Polícia Militar, 
em razão desta última não possuir personalidade jurídica própria. À luz dos prejulgados desta 
Casa que tangenciam o tema ora tratado, destacados pela Coordenadoria de Jurisprudência na 
Informação n. SEG-4230/2019, é preciso, primeiramente, ressaltar que o Prejulgado n. 1487, 
mencionado expressamente pela consulente, foi revogado recentemente pela Decisão n. 1100, 
proferida em 25/11/2019, nos autos do processo n. CON-19/00188527, relatado pelo 
Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca". A Relatora ressaltou que "o Prejulgado n. 1487 
foi revogado não apenas porque se assentava sobre pressupostos equivocados e por tratar de 
aspecto adstrito à esfera de discricionariedade do administrador, conforme destacado pelo 
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Relator daqueles autos, mas também porque apresentava conflito com a jurisprudência deste 
Tribunal concretizada no Prejulgado n. 2108 [...]". Desta feita, a Relatora explicou que "com a 
revogação do Prejulgado n. 1487 e reforma do Prejulgado n. 2108, não restam dúvidas no 
entendimento deste Tribunal sobre a possibilidade do estabelecimento de convênio entre 
entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito, visando a melhor utilização dos recursos 
humanos e materiais empreendidos no cumprimento desse serviço público, respeitados os limites 
impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas Resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN)". Contudo, a Relatora salientou que "entre os limites impostos pelas 
normas de trânsito, segundo o art. 6 do Prejulgado n. 2108 citado acima, a aplicação da receita 
arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deve atender o disposto no art. 320 do Código 
de Trânsito Brasileiro que impõe exclusividade da sua aplicação em sinalização, engenharia de 
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito" e que as Resoluções do 
CONTRAN n. 638/2016 e 660/2017 regulamentam o art. 320 do CTN, ao especificar e definir 
as despesas que poderão ser realizadas por meio da receita arrecadada com a cobrança das multas 
de trânsito, inseridas no contexto de "sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, 
fiscalização e educação de trânsito". A Relatora informou que no caso da Resolução do 
CONTRAN n. 638/2016, especificamente o seu art. 10, II, fica estabelecido que os “materiais e 
equipamentos para policiamento são considerados elementos de despesas com policiamento e 
fiscalização passíveis de receber aplicação das receitas de multas de trânsito". Assim sendo, 
retomando a dúvida posta pela Consulente, para a Relatora, "por mais que se possa argumentar 
que a aquisição de fardamento para a PM se enquadre na definição desse item da resolução do 
CONTRAN, sua viabilidade estaria associada à possibilidade de destinar esse fardamento 
exclusivamente ao policiamento de trânsito". Por fim, de acordo com a Relatora, "uma vez que 
em Santa Catarina não existe destacamento de policiamento de trânsito urbano, isto é, o mesmo 
policial que faz o patrulhamento regular e ostensivo também atua na fiscalização do trânsito, me 
alio ao entendimento da área técnica, ratificado pelo MPC, de que a compra de fardamento deve 
ser realizada com outras fontes de recursos. De outro modo, é possível que os municípios 
realizem compra de materiais para policiamento de trânsito, inclusive com destinação para a 
Polícia Militar, desde que o convênio entre as partes envolvidas na gestão dos recursos de multas 
de trânsito admita essa possibilidade, que seja respeitada a definição estabelecida no art. 320 do 
CTB c/c o art. 10 da Resolução n. 638, de 30 de novembro de 2016, do CONTRAN e que o 
pagamento dessa despesa possa ser identificado como associado exclusivamente ao policiamento 
de trânsito". @CON- 20/00043440, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.1.44 A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato não 

é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, uma vez 
que não se insere na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida pelo art. 65, 
inciso II, da alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. A oferta de preço inexequível na licitação 
deve onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de aditivo contratual, em face 
do que prescreve o art. 65, § 1º, da mencionada lei. Por ocasião da apreciação do relatório da 
auditoria realizada para avaliar a regularidade das obras da Usina Hidroelétrica São Domingos, 
localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, foi determinada, por meio do Acórdão 852/2016-
TCU-Plenário, a instauração de tomada de contas especial, em razão de indícios de 
superfaturamento no segundo termo de aditamento ao contrato celebrado pela Eletrosul, em 
regime de empreitada integral, que tinha por objeto o fornecimento de todos os serviços, bens e 
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materiais para a implantação da referida usina. Realizada a citação solidária dos responsáveis, eles 
apresentaram alegações de defesa, as quais foram parcialmente acolhidas pela unidade técnica, 
reduzindo-se o valor do dano apurado. Em seu voto, não obstante acolher, em essência, as 
considerações da unidade técnica, o relator registrou discordância quanto à parcela do débito 
relativa ao transporte de areia incluído no preço unitário do concreto sem cimento. Frisou, 
preliminarmente, que “nas etapas processuais anteriores foi apurado que houve determinação da Eletrosul para 
que o concreto fabricado com o agregado de São Domingos fosse feito com areia natural, diferentemente do que 
estava previsto no contrato original. Dessa forma, considerando que a jazida mais próxima para o referido insumo 
estava no município de Três Lagoas (aproximadamente 220 km distante das obras, sendo 175 km em rodovia 
pavimentada e 45 km em rodovia não pavimentada), foi necessário incluir o transporte desse material na 
composição do serviço”. Portanto, segundo ele, “não se discute a pertinência, ou não, da realização desse ajuste, 
visto que setrata de alteração qualitativa no objeto licitado, prevista no art. 65, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 
8.666/1993, aplicável à companhia estatal à época da execução do contrato ora em análise”. Porém, fora 
impugnado o preço do mencionado transporte, no valor de R$ 59,00/m³, pois já havia, na 
planilha contratual originalmente contratada, previsão de transporte de areia natural do município 
de Três Lagoas/MS para o canteiro de obras, no valor de R$ 25,67/m³. O relator ressaltou que 
a unidade técnica acolheu o argumento de que o preço ofertado na licitação (R$ 25,67/m3) seria 
inexequível, propondo utilizar como parâmetro o valor referencial de R$ 57,60/m3, com base nos 
parâmetros do Sistema Sicro-2, de maio/2009. A aplicação do novo parâmetro, de R$ 57,60/m3, 
resultaria na redução do superfaturamento observado no item, obtido em todos os serviços que 
utilizaram em sua composição o transporte de areia natural. Para o relator, no entanto, o exame 
procedido pela unidade instrutiva não observou o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, que estabelece 
a obrigação de o contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% do valor inicial 
atualizado do contrato. Para ele, o transporte de areia não era um serviço novo, como alegado 
pelos responsáveis, não sendo aplicável o disposto no art. 65, § 3º, do mesmo diploma legal. O 
relator deixou assente que somente um aditivo fundamentado no art. 65, inciso II, alínea “d”, da 
Lei 8.666/1993 poderia amparar a alteração do preço do serviço contratado, ou seja, seria 
necessária a demonstração de alguma das hipóteses que autorizam o reequilíbrio econômico-
financeiro do ajuste, a saber: fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. Segundo o relator, “ainda que se considere que o preço ofertado para o transporte de areia 
(R$ 25,67/m³) era inexequível, conforme alegado pelos responsáveis, tal fato não se presta para motivar a elevação 
do preço do serviço”, isso porque “a oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o 
contratado, não se admitindo a elevação do valor ofertado em virtude do descuido da licitante na elaboração de sua 
proposta de preços”. Propôs então a rejeição das alegações de defesa dos responsáveis em relação a 
essa parcela do débito, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 2901/2020 
Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.45  É irregular a contratação de empresa detentora da patente de determinado medicamento 
por inexigibilidade de licitação caso haja outras empresas por ela autorizadas à 
comercialização do produto, pois evidente a viabilidade de competição. Ao apreciar 
representação que apontava irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde, de 
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medicamento para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla, objetivando atender à 
demanda do SUS por um período estimado de doze meses, o Tribunal decidiu, por meio do 
Acórdão 1104/2020-TCU-Plenário, determinar ao órgão que “não mais adquira o medicamento 
fingolimode por inexigibilidade de licitação, consoante verificado nos Contratos 24 e 36/2020, por infringência ao 
disposto no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/1993, uma vez que não restou comprovada a inviabilidade da 
competição, diante da existência no mercado de empresas distribuidoras autorizadas pelo próprio fabricante a 
fornecer o mesmo medicamento”. Mais especificamente, em razão da existência de diversas empresas 
distribuidoras aptas a fornecer o aludido medicamento, o colegiado concluiu que seria viável a 
realização de licitação, não estando, pois, presentes os requisitos previstos no art. 25 da Lei 
8.666/1993 para a contratação direta. Inconformada, a empresa detentora da patente do 
medicamento interpôs pedido de reexame, argumentando, em síntese, que, a despeito da 
existência de distribuidoras por ela autorizadas, “a realidade fática justifica a compra do medicamento via 
inexigibilidade de licitação, pois as distribuidoras praticam um preço superior” ao dela, uma vez que “incluem 
no preço um percentual de lucro e os seus custos de logística”. Em seu voto, o relator destacou 
preliminarmente que, a teor do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, somente em situações 
excepcionais, devidamente previstas na legislação, é permitida a realização de contratações pelo 
setor público sem prévia licitação. Nesse contexto, consignou que o art. 25 da Lei 8.666/1993 
estabelece ser inexigível a licitação apenas quando houver inviabilidade de competição, 
destacando precedente jurisprudencial do TCU, segundo o qual é “possível que laboratório 
farmacêutico conceda a determinada empresa representação exclusiva pontual de seus medicamentos (com período, 
local e objeto determinados), circunstância que justifica a inexigibilidade de licitação para a aquisição dos produtos 
distribuídos pela representante”. Na situação dos autos, entretanto, “o que se verifica é que o laboratório não 
concedeu a exclusividade de comercialização a nenhum fornecedor”. Ao contrário, “a própria recorrente afirmou 
nos autos que possui distribuidoras aptas a comercializar o medicamento”. Quanto ao argumento de que as 
distribuidoras autorizadas não teriam condições de competir com a recorrente em licitações 
envolvendo grandes quantidades de medicamentos, o relator ponderou que “se trata de questão a 
ser resolvida no bojo de cada processo licitatório. Ou seja, é mediante esse processo competitivo que se terá condições 
de avaliar a melhor proposta para a administração pública, não cabendo antever resultados para se justificar a 
não realização de licitação”. Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu 
negar provimento ao recurso. Acórdão 2950/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos do TCU nº 403, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.1.46 No modo de disputa aberto e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto 10.024/2019), o 

pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta, 
uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes para etapa 
fechada (art. 33, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 10.024/2019, sob risco de prejuízo à 
competitividade do certame.  Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 65/2020, realizado pela Câmara dos Deputados, com modo 
de disputa de lances aberto e fechado, cujo objeto era a “prestação de serviços continuados, por alocação 
de postos de trabalho, na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, incluindo, sob demanda, 
fornecimento de materiais e prestação de serviços”, pelo período de doze meses, com valor estimado em 
R$ 13.769.749,21. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a não desclassificação, 
pelo pregoeiro, do “lance manifestamente inexequível, de R$ 13.014,97, (...) tal como procedeu outras três 
vezes em que foram apresentados lances próximos a esse valor, dado o que estabeleciam as cláusulas 7.10 e 10.2 
do edital do certame, o que reduziu o universo de licitantes aptas a participar da etapa de lances fechados da 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1104%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e5126e90-2b5f-11eb-996a-71ea623071e4
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2950%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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licitação, em possível prejuízo da proposta mais vantajosa no certame”. Realizada a oitiva prévia, a unidade 
jurisdicionada assim se manifestou em essência: a) “os lances inexequíveis não foram excluídos da disputa 
por inércia ou vontade do pregoeiro. Na dinâmica dos pregões, determinadas ações não dependem da vontade do 
aludido profissional ou dos licitantes. É o caso, por exemplo, do encerramento dos lances na etapa aberta”; b) “em 
razão de atraso do sistema em atualizar a tela do pregoeiro ou por qualquer outro motivo técnico, não foi possível 
ao pregoeiro identificar que a licitante havia ofertado, num intervalo de 4 minutos, por mais três ocasiões, lances 
inexequíveis”; c) “a não exclusão dos lances inexequíveis não resultou em qualquer prejuízo à competitividade do 
certame”; d) “os descontos obtidos na licitação foram consideráveis”. Em sua instrução, a unidade técnica 
destacou preliminarmente que “no modo de disputa aberto e fechado, previsto no art. 31, inciso II, do Decreto 
10.024/2019, o pregoeiro pode intervir quando, por exemplo, verifica que há lances inexequíveis (art. 28 do 
Decreto 10.024/2019)”, e que “a situação fática observada já impunha o dever de cuidado objetivo por parte 
do pregoeiro, já que mesmo com as seguidas desclassificações, a empresa insistia em apresentar lances obviamente 
inexequíveis”, sendo que o “último lance, de R$ 13.014,97, acabou parametrizando a convocação para a etapa 
fechada do certame, conforme determina o § 3º do art. 33 do Decreto 10.024/2019”. Considerando que a 
etapa fechada se iniciou dez minutos depois do lance inexequível, a unidade técnica ponderou 
que esse tempo seria “razoável para a percepção por parte do pregoeiro de que havia um lance de valor muito 
baixo inserido na disputa, mesmo considerando que exista um delay entre a informação dos valores e sua 
visualização (que dura segundos, diga-se)”. Essa situação, consoante a unidade instrutiva, afastaria os 
argumentos de que a conduta do pregoeiro fora adequada e de que não houvera prejuízo à 
competitividade, mas não seria suficiente, segundo ela, para que se determinasse a anulação do 
certame. A seu ver, as propostas apresentadas na etapa fechada poderiam ser consideradas 
satisfatórias, já que apresentaram bom desconto com relação ao valor estimado para um objeto 
que é bastante competitivo (terceirização de serviços), além do que o certame contou com a 
participação de vinte e duas empresas. Destarte, o erro imputável ao pregoeiro poderia ser 
entendido como escusável. Ao anuir às considerações da unidade técnica, o relator enfatizou que 
o lance inexequível acabou parametrizando a convocação para a etapa seguinte e afastando 
algumas empresas da disputa, razão por que deveria ter sido desclassificado. Todavia, tal erro não 
seria suficiente para a anulação do certame, sobretudo porque “as propostas apresentaram desconto 
razoável em relação ao valor estimado (maior que 12%) e que não há como afirmar que a presença de outras 
empresas teria redundado em preço menor ou em outra empresa vencedora, ou seja, não há certeza da ocorrência de 
prejuízo à administração ou a alguma empresa específica”. Assim sendo, nos termos da proposta do 
relator, o Plenário decidiu considerar parcialmente procedente a representação, sem prejuízo de 
dar ciência à Câmara dos Deputados sobre a seguinte impropriedade identificada no certame, 
com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: “ausência de desclassificação de lances 
manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta de disputa do pregão, todos oferecidos pela mesma empresa, o 
último dos quais serviu de parâmetro para convocação de licitantes para a etapa fechada da disputa, o que poderia 
ter redundado em prejuízos à competitividade do certame”. Acórdão 2920/2020 Plenário, Informativo 
de Licitações e Contratos do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 
1.1.47 Durante o estado de calamidade reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº 06/20, 

a Administração Pública somente poderá promover o pagamento antecipado nas 
licitações e nos contratos caso demonstre, motivadamente, estarem presentes os 
pressupostos e critérios fixados na Lei nº 14.065/20, devendo ser adotadas as cautelas 
aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual. Trata-se de Consulta formulada por 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2920%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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controlador interno de município, nos seguintes termos: “É possível antecipação de parcelas de 
contrato de prestação continuada, realizado com o Poder Público, sem previsão no instrumento 
ou edital de licitação, durante o período de calamidade pública? É suficiente aditivo contratual?; 
Não havendo previsão contratual para a antecipação de parcelas, faz-se necessária autorização 
legislativa, em decorrência da pandemia?” Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, ressaltou, de início, que a regra geral a ser seguida pelo Poder Público está contida 
no caput do art. 62 da Lei n. 4.320/64, que preceitua que “o pagamento da despesa só será 
efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”. Desse modo, afirmou que a liquidação 
da despesa realiza-se por intermédio da verificação da entrega do material ou da prestação efetiva 
do serviço (art. 63, § 2º, III, da Lei n. 4.320/64), de modo que, em regra, o pagamento deve ser 
realizado após o recebimento do objeto do contrato. Ponderou, contudo, que tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência das cortes de contas possuem entendimento consolidado acerca da 
possibilidade de a Administração, em algumas situações, antecipar o pagamento, a exemplo da 
resposta deste Tribunal à Consulta n. 788114, em 01/07/09, no sentido de que a antecipação de 
parcela do pagamento é possível desde que redunde em desconto no valor a ser despendido pela 
Administração, esteja prevista no instrumento convocatório e no termo de contrato e seja 
acompanhada de prestação de garantia pelo contratado. Nessa mesma linha, citou trecho 
do Acórdão n. 2.856/19 do Tribunal de Contas da União, no qual a antecipação do pagamento, 
de forma excepcional, também restou condicionada à previsão no ato convocatório; existência 
de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida; e o 
estabelecimento de garantias específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos 
inerentes à operação. Salientou que tal entendimento derivou de construção doutrinária e 
jurisprudencial, não decorrendo diretamente de regramento positivado em lei. Não obstante, 
recentemente, considerando a grave e premente necessidade dos entes federativos diante do 
cenário provocado pela pandemia da Covid-19, foi editada a Lei 14.065/20, que prevê, em seu 
art. 1º, II, “a” e “b”, a possibilidade de antecipação de pagamento por parte da Administração, 
desde que represente condição indispensável para obtenção do bem ou para assegurar a prestação 
do serviço; ou propicie significativa economia de recursos. Acrescentou, ainda, que o § 2º do 
aludido dispositivo, na esteira do que a jurisprudência já afirmava, exige que a Administração 
estipule cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual. A respeito do ponto no 
qual o consulente indaga se, durante a pandemia da Covid-19, poderá, por meio de aditamento 
contratual, antecipar o pagamento de despesas decorrentes de contratos precedidos de editais 
cujas cláusulas não previram tal possibilidade, alteou que a Lei 14.065/20 instituiu requisito já 
exigido pela jurisprudência, estatuindo, em seu art. 1º, § 1º, I, que o pagamento antecipado deva 
ter previsão em edital (quando a contratação foi precedida de procedimento licitatório) ou em 
instrumento formal de adjudicação direta (em caso de dispensa ou de inexigibilidade de licitação). 
Noutra hipótese, não considerou haver vantagem à Administração Pública ofertar tal benesse 
durante a execução do contrato, tratando-se de ajuste já em andamento, em que a contratada já 
tenha se comprometido em fornecer o bem, prestar o serviço ou executar a obra sem a previsão 
do adiantamento. Ademais, lembrou que o art. 65, II, “c”, da Lei n. 8.666/93, veda expressamente 
a alteração de contrato para que seja prevista a antecipação do pagamento, sem que haja a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço pela 
contratada. Observou que o consulente restringiu sua questão aos contratos de execução de 
serviços contínuos, mas que a Lei 14.065/20 não faz tal diferenciação quanto ao objeto 
contratual, sendo que a única exceção à regra está prevista em seu art. 1º, § 3º, o qual veda o 
pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/788114
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2856%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=1ec3a260-1eba-11eb-a439-6dd81d19d816
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
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dedicação exclusiva de mão de obra. Por fim, no que tange à possibilidade de que lei autorize a 
antecipação de pagamentos em contratos que não contam com essa previsão, em razão da 
pandemia da Covid-19, o relator destacou que não é permitido ao ente subnacional, por meio de 
lei local, criar critérios normativos incompatíveis com aqueles fixados pela União, quanto ao 
pagamento antecipado nos contratos com a Administração pública, tendo em vista que o art. 22, 
XXVII, da Constituição da República fixa a competência privativa da União para legislar sobre 
normas gerais de licitação e contratação, e que essa competência foi exercida, quanto à matéria 
ora em análise, por meio da edição da Lei n. 8.666/93 e da Lei 14.065/20. Isso posto, o Tribunal 
Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1) não é possível 
alterar contrato firmado com a Administração Pública para inserir dispositivo prevendo o 
pagamento antecipado, se a contratação não tiver sido precedida de edital ou de instrumento 
formal de adjudicação direta que tenha previsto tal condição, nos termos do art. 1º, § 1º, I, da Lei 
14.065/20, e do art. 65, II, “c”, da Lei n. 8.666/93; 2) não é permitido ao ente subnacional, por 
meio de lei local, criar critérios normativos incompatíveis com aqueles fixados pela União, quanto 
ao pagamento antecipado nos contratos celebrados com a Administração Pública, em decorrência 
da competência privativa fixada pelo art. 22, XXVII, da CR/88; 3) a Administração Pública, 
durante o estado de calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo n. 06/20, somente poderá promover o pagamento antecipado nas licitações e nos 
contratos caso demonstre, motivadamente, estarem presentes os pressupostos e critérios fixados 
na Lei 14.065/20, devendo ser adotadas as cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento 
contratual. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1092369, Informativo 
de Jurisprudência do TCEMG nº 220, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
1.1.48 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Fornecedor exclusivo. Medicamento. 

Representante comercial. É irregular a contratação de empresa detentora da patente de 
determinado medicamento por inexigibilidade de licitação caso haja outras empresas por ela 
autorizadas à comercialização do produto, pois evidente a viabilidade de competição. Acórdão 
nº 2950/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 
1.1.49 Reponsabilidade. Declaração de idoneidade. Inaplicabilidade. Execução de contrato. A 

declaração de inidoneidade com base no art. 46 da Lei 8.443/1992 somente é cabível quando há 
comprovação de fraude à licitação, não sendo aplicável quando a irregularidade está relacionada 
à execução do contrato. Acórdão nº 12357/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.50 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Prova (direito). Saque em espécie. 

A realização de saques em espécie diretamente da conta bancária específica não constitui óbice 
intransponível à comprovação do nexo de causalidade entre as receitas e as despesas realizadas 
no convênio. Contudo, nessa situação, torna-se necessária a apresentação de provas que 
permitam, ainda que indiretamente, demonstrar que o destino dos recursos foi realmente aquele 
previsto na norma ou no ajuste firmado. Acórdão nº 12.251/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 335, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092369
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.51 Aditivo contratual. Serviço telefônico de 0800. Alteração quantitativa do objeto. Aumento 
da demanda em virtude do COVID-19. Instrução uniforme pela aprovação. Pela 
aprovação. Trata-se de requerimento por meio do qual se pretende, por intermédio do primeiro 
Termo Aditivo, incrementar quantitativamente o objeto do Contrato n°, celebrado com a 
empresa OI S.A., cujo objeto consiste na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - 
STFC, Locais e Longa Distância, na modalidade Serviço não Geográfico 0800. As justificativas 
apresentadas pela unidade requisitante se concentram basicamente no aumento substancial da 
demanda das chamadas recebidas por meio do serviço 0800 oferecido aos jurisdicionados, em 
razão da pandemia de Covid-19. Conforme manifestações uniformes juntadas no caderno 
processual, cujas manifestações reconhecem a juridicidade do presente aditivo, a situação em tela 
de fato o autoriza, notadamente pelo fato de estar devidamente perfectibilizado o fato 
imprevisível (Covid-19) a invocar o art. 112, §2°, da Lei nº 10.608/07, de modo a, por 
conseguinte, permitir o aumento superior a 25% do valor original do contrato. Ademais, 
consigne-se que, a despeito de referido limite (25% da avença inicial) ter sido legalmente superado 
(art. 112, §2°, da Lei nº 10.608/07), ainda assim, o valor final, conforme muito bem apontado 
pela DIJUR, ainda fica muito aquém de valores nos quais se revelam possíveis a contratação 
direta por dispensa de licitação (art. 34, inciso II, da Lei 15.608/07), tal qual como ocorreu na 
contratação exordial (Processo nº).  Processo nº 507666/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 88, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-
PR 
 

1.1.52 Denúncia. Prefeitura. Possíveis irregularidades em Licitações e Contratos. Carência de 
provas. Pela improcedência. Trata-se de Denúncia formulada, que noticia supostas 
irregularidades no Processo Licitatório nº - Edital Tomada de Preço nº do MUNICÍPIO, que 
tem como objeto a "restauração e pintura da locomotiva denominada "MARIA FUMAÇA", 
instalada em 1973 no Parque, no município". Quanto à alegação de que a Administração Pública 
deixou de escolher a proposta mais vantajosa, constatou-se, por meio dos documentos 
encaminhados pelo Município, que os valores apresentados como sendo das propostas do 
certame licitatório eram, na verdade, os preços cotados ainda na fase interna da 
licitação.  Acrescente-se, ainda, que o fato de apenas uma empresa apresentar proposta de preço 
não decorreu de falha na divulgação do certame. O exame do material juntado pelo Executivo 
denota que as providências referentes à publicidade foram devidamente tomadas. Não há nos 
autos elementos que comprovem as alegações do Denunciante e, com base nos documentos 
juntados, é possível concluir que não foram detectadas ofensas aos princípios norteadores das 
contratações públicas. Assim, conforme opinativos unânimes da Coordenadoria de Gestão 
Municipal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a improcedência da presente 
Denúncia em razão da ausência de irregularidades é medida que se impõe. Processo nº 
423888/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.1.53 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Adoção de plataforma digital privada 

para a gestão de licitações na modalidade pregão eletrônico. Cobrança de taxa do 
licitante vencedor. Possibilidade. Precedentes. Necessidade de comprovação de que os 
valores arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços de tecnologia de informação 
e a correlata fiscalização por parte do município. Inocorrência. Procedência e aplicação 
de multa. Encerram os autos representação da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com pedido 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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cautelar de suspensão de certame, formulada, por meio da qual noticia supostas irregularidades 
no Pregão Eletrônico n.º 48/2020 realizado pelo MUNICÍPIO, para o registro de preços para 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, em conformidade com 
a efetiva necessidade, de gêneros alimentícios. Preliminarmente, não é caso de extinção do feito, 
na forma requerida pelo município, se houve irregularidade na utilização da plataforma digital 
privada, ela simplesmente não se extingue com a migração futura da realização de licitações 
eletrônicas para uma plataforma gratuita. Assim, há que se avançar no mérito. Veja-se que a 
irregularidade submetida ao crivo desta Corte se  restringe à cobrança da taxa de utilização da 
BLL, como plataforma digital para pregões eletrônicos, a qual não faria frente apenas aos custos 
com a utilização de recursos de tecnologia de informação, mas também de lucros decorrentes da 
licitação realizada pelo município, além da cobrança indireta de tal valor da municipalidade. Não 
se mostra por si só irregular a utilização da referida plataforma como meio digital de realização 
pregões eletrônicos, nem a cobrança de taxa do licitante vencedor. No entanto, há que se pontuar 
os requisitos expressamente erigidos no acórdão, quais sejam: comprovação de que os valores 
arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços de tecnologia de informação e a correlata 
fiscalização por parte do município adotante da plataforma da correta aplicação desses valores. 
O documento intitulado "planilha de composição do custo do sistema de pregão" (peça 22, fls. 
21- 31), conforme suas próprias "considerações finais" levou em conta os apenas os exercícios 
de 2013-2017, tendo esse documento sido assinado em 01/08/2019. Ou seja, essa planilha de 
composição de custos, elabora em agosto de 2019, com base em dados dos exercícios de 2013 a 
2017, não se presta a servir de base para uma licitação realizada em meados de 2020. Assim, 
forçoso concluir que os requisitos eleitos no Acórdão n.º 5055/2013, do Tribunal Pleno, dada a 
ausência de demonstração de que os valores arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços 
de tecnologia de informação, cuja fiscalização deveria ter sido manejada pelo município. Em 
assim não agindo o município, há que se dar procedência a representação, em conformidade com 
o opinativo ministerial, o qual se adota como razão para decidir, consoante os seguintes termos: 
"Assim, diante do não preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para a regularidade 
da contratação da plataforma privada, opinamos pela procedência desta Representação, e 
aplicação de multa ao Prefeito, conforme o art. 87, inciso III, alínea, c" . Destarte, procedente a 
representação com aplicação de multa. Processo nº 298862/20 -  Acórdão nº 2809 - Tribunal 
Pleno , Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.1.54 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Pregão presencial. Alegação de 

direcionamento da licitação. Inocorrência. Improcedência. Encerram os autos 
representação da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com pedido cautelar de suspensão de certame, 
formulada em face do Pregão Presencial n.º 342/2015, realizado pelo MUNICÍPIO, cujo objeto 
se constituiu na contratação de empresa especializada para prover sistema de gestão pública e 
serviços, em ambiente web, incluindo serviços de instalação, migração de dados, parametrização, 
implantação, treinamento, manutenção legal e corretiva e suporte técnico, pelo período de doze 
meses. Nesse ponto, concorda-se com a instrução acerca da inexistência de direcionamento da 
licitação. Como referenciado pela unidade técnica: "Em se tratando do suposto direcionamento 
do edital, tendo em vista que somente uma empresa participou do certame, esta Unidade opina 
pela improcedência da Representação. Apesar de somente uma empresa ter participado do 
processo licitatório, nota-se claramente, por meio da leitura do Edital, que a Representada se 
preocupara com o princípio da competitividade, mantendo um rol de exigências relativamente 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/10/pdf/00351150.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/10/pdf/00351150.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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flexível para quem tivesse interesse em participar do certame, motivo pelo qual, esta Unidade 
descarta a possibilidade de direcionamento do mesmo." Assim, adotando os referidos pareceres 
como razões para decidir, a alegada impropriedade há que ser afastada. Quanto à propalada 
irregularidade consiste na falta de exigência de comprovação de experiência dos participantes na 
execução de objeto similar, também não merece prosperar. No que toca ao assunto, há uma 
imposição constitucional de que, em uma licitação, as exigências de habilitação de ordem técnica 
e econômica devem se restringir àquelas imprescindíveis à garantia do cumprimento das 
obrigações decorrente do contrato oriundo do certame. Dando densidade normativa ao comando 
constitucional, a Lei n.º 8.666/1993, trouxe, de forma específica, os quesitos de habilitação que 
podem ser exigidos pela Administração Pública (artigos 27 a 33). Frise-se aqui que esse rol é 
taxativo, na medida em que nada além do que autoriza a citada regra pode ser requerido a título 
de habilitação. Na mesma toda, inexiste obrigatoriedade de que a Administração se utilize todos 
os requisitos de habilitação eleitos em lei para a sua licitação, justamente em razão do comando 
constitucional que condiciona apenas à escolha daqueles indispensáveis ao cumprimento das 
obrigações do contrato. Assim, não há ilegalidade na ausência de exigência de experiência anterior 
na execução de objeto similar ao licitado. Por derradeiro, a representante ainda apontou que o 
contrato decorrente da licitação vergastada importará em significativo aumento de custos em 
relação ao contrato anterior. Aqui, de igual forma, sem razão a representação, eis que as 
justificativas apresentadas pelo município mostram-se razoáveis, a merecer a devida transcrição: 
"a) trata-se de soluções tecnologicamente diferentes; b) o contrato atual possui mais módulos e é 
mais abrangente que o anterior; c) em face da computação em nuvem, o Município economizará 
em infraestrutura, ou seja, deixará de adquirir novos equipamentos de datacenter e solução de 
backup, bem como terá economia na conta de energia; d) integração efetiva e completa entre os 
módulos, ou seja, trata-se de banco de dados único para todos os módulos; e) o custo de 
implantação e migração, que é inevitável quando ocorre alteração do sistema e neste caso 
representa a maior diferença entre os valores do contrato atual e o anterior. Vale lembrar que no 
contrato anterior não havia custo de implantação/migração, uma vez que o mesmo fornecedor 
já atuava na Prefeitura há mais de uma década" Essas justificativas, de igual forma, foram aceitas 
pela unidade técnica, que assim se pronunciou: Em relação ao valor questionado pela 
Representante, esta Unidade aceita as justificativas expostas pela Representada (acima 
enumeradas), entendendo que não infringem legislação alguma e primam pela qualidade do 
certame, motivo pelo qual, novamente opina pela improcedência da Representação. Posto isso, 
a representação é improcedente. Processo nº 67025/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 88, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1 Pessoal. Licença para desempenho de mandato classista. Magistrado. Associação de 
classe. Requisito. A concessão de licença para o exercício da presidência de associação de classe 
(art. 73, inciso III, da LC 35/1979) somente é cabível quando se tratar de associação cujos 
objetivos estatutários caracterizem o propósito de representação classista na defesa de interesses 
específicos dos magistrados. Acórdão nº 2686/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 331, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.2 Pessoal. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 
administrativa.  No cálculo da correção monetária das dívidas da União cobradas na esfera 
administrativa desde a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, de 30/6/2009, que alterou a redação 
do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve-se utilizar o IPCA-E e não a TR, pois o mencionado artigo, 
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarado inconstitucional pelo 
STF, com efeitos ex-tunc, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral) e a 
modulação conferida pela Suprema Corte às ADI 4357 e 4425 não se aplica às dívidas 
reconhecidas e pagas administrativamente. Acórdão nº 2719/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU Nº 331, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.3 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista. É regular a 
contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União 
regidos pelo regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido 
sob o regime da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 e 
10/12/1997, no caso de serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas 
federais, ou entre 12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a 
autarquias e a fundações públicas federais. Acórdão nº 11318/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU Nº 331, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.4 Pessoal. Subsídio. Quintos. Décimos. Vedação. A remuneração por subsídio deve ocorrer 
por meio de parcela única (art. 39, § 4º, da Constituição Federal), ressalvadas as verbas de caráter 
indenizatório, entre as quais não se incluem as decorrentes da incorporação de quintos ou 
décimos. Acórdão nº 11540/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 332, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.5 Representação. Agente político. Sindicância. Processo administrativo disciplinar. 
Impossibilidade. Natureza jurídica do vínculo diversa da dos servidores públicos. 
Publicidade dos documentos de licitação. Constatação. Improcedência. Cinge-se a 
controvérsia à supostas irregularidades relacionadas ao Pregão Presencial, do MUNICÍPIO, mais 
especificamente aos seguintes itens (1) inexistência de procedimento interno realizado pelo 
MUNICÍPIO para averiguação dos fatos afetos ao Secretário de Meio Ambiente e 
correspondente responsabilização; e (2) publicação tardia no Portal da Transparência de 
documentos referentes aos recursos interpostos na licitação. Em relação ao primeiro item, 
denota-se que a Municipalidade não incorreu em nenhuma falha. Quando do julgamento da 
Impugnação apresentada pela empresa contra a habilitação de empresa ME, referente ao Pregão 
Presencial n.º 197/2018, concluiu-se que as informações afetas aos serviços e períodos constantes 
do atestado de capacidade técnica, apresentado por esta última empresa e firmado pelo Secretário 
de Meio Ambiente, não condiziam com a realidade. Questiona-se, a partir desse contexto, se 
caberia à Municipalidade a instauração de sindicância em desfavor do Secretário. Como bem 
ponderado pela Unidade Técnica e corroborado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, é impossível submeter os agentes políticos ao processo administrativo disciplinar. Isso 
porque, a natureza jurídica do vínculo existente entre Secretário de Estado difere da dos 
servidores públicos, pois os agentes políticos não detêm natureza profissional, ao exercerem 
atividades típicas de governo, ocupando cargos estruturais para a organização política do país, 
legitimados de forma direta ou indireta a partir da soberania popular. Em paralelo, a Lei Municipal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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n.º, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do MUNICÍPIO, prevê a 
apuração da responsabilidade administrativa por meio de sindicância e processo administrativo 
disciplinar apenas no âmbito desses, não fazendo, portanto, menção aos agentes políticos. No 
âmbito federal, o raciocínio não é diferente, conforme se extrai do Manual de Processo 
Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da União do Tribunal de Contas da União, ao 
traçar comentários sobre a inaplicabilidade, aos agentes políticos, da Lei n.º 8.112/90, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. Assim, não estando a Municipalidade obrigada a instaurar sindicância, bem 
como tendo noticiado ao Ministério Público do Estado do Paraná os respectivos fatos, a 
IMPROCEDÊNCIA da Representação nesse ponto é medida que se impõe. Igual sorte segue 
em relação à alegada publicação tardia, no Portal da Transparência, de documentos referentes aos 
recursos administrativos interpostos na licitação. Depreende-se que a publicação de toda a 
documentação se efetivou como resultado do encadeamento de atos, iniciados a partir da 
impugnação do edital (01/10/18), seguido da suspensão do certame (04/10), julgamento da 
impugnação (19/10) e alteração do edital (09/11/18), nos termos dos documentos de peças n.º 
33 e do que consta do sítio virtual do MUNICÍPIO. Nesse sentido, igualmente concluiu a 
Unidade Técnica, corroborada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: "Em que 
pese as argumentações, percebe-se a publicidade foi observada após uma concatenação de atos 
que resultou no acolhimento da impugnação interposta e consequente alteração do edital, com a 
republicação do certame e de toda a documentação que levou a esse desfecho, conforme fez 
prova os defendentes e pode ser constatado no site da municipalidade. Portanto, não houve 
prejuízo ao controle social e mesmo aos possíveis interessados, já que suspenso o certame, após 
o processamento da impugnação e seu julgamento, foram disponibilizados, não se demonstrando 
desarrazoado o prazo e a prática adotada, motivos pelos quais opina-se, nesse ponto, pela sua 
improcedência."  Acórdão nº 2499/20 - Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 86, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4 
 

1.2.6 Pessoal. Jornada. Controle de Frequência. Manual e Eletrônico. Embora o controle manual 
de frequência de agentes públicos seja permitido, deve ser utilizado de maneira provisória, até a 
implantação de controle eletrônico de frequência ou correção de suas falhas, principalmente 
quando o controle manual se mostra ineficiente e deficitário. Acórdão nº 357/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.2.7 Pessoal. Jornada. Plantão 12 x 60. Lei específica. Jornada superior a 60 horas semanais. 
A instituição de sistema de jornada de trabalho por plantão 12 × 60 deve ser regulamentada por 
lei específica. 2. A possibilidade de realização de jornadas de trabalho além de 60 horas semanais 
não deve trazer prejuízo à qualidade do serviço e à dignidade da pessoa humana. Acórdão nº 
357/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.2.8 Pessoal. Remuneração. Incentivos financeiros repassados por outro ente. 
Regulamentação em legislação específica. O pagamento de incentivos financeiros a 
servidores da saúde, decorrente de repasses previstos em portaria do Ministério da Saúde, requer 
legislação municipal específica, pois se trata de parcelas salariais, pagas no cômputo da 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350312.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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remuneração do servidor, conforme art. 37, X, da Constituição Federal. O repasse feito pelo 
órgão nacional não exime a Administração Municipal de promover a regulamentação. Acórdão 
nº 357/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.2.9 Ato de Nomeação. Cargo de Professor Auxiliar Universitário. Acumulação ilícita com 
cargo de escrevente judicial. Registro negado. Ato de Nomeação para exercer o cargo de 
Professor Auxiliar, 40 horas semanais de atividades, lotada no Departamento de Direito da 
Fundação Universidade Regional do Cariri -URCA, em vagas criadas pela Lei nº12.718, de 
05.09.97, para provimento de cargos do Grupo de Atividades de Magistério Superior - MAS, do 
Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Regional do Cariri – URCA. De acordo com o art. 
37 inciso XVI da Constituição Federal, a atuação remunerada em dois cargos públicos é uma 
prática proibida, exceto em três situações. São elas: O candidato pode trabalhar em dois cargos 
de professor; É possível ainda acumular um cargo de professor, um técnico ou então científico; 
Por fim, atuar em dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. O Supremo Tribunal Federal já definiu que, os cargos que impliquem na prática 
de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica 
não podem ser considerados como cargos técnicos, não se enquadrando no conceito 
constitucional (STF. 1ª Turma. RMS 28.497/DF). A Primeira Câmara Virtual do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, negou o registro do ato, haja vista que, 
na ocasião da nomeação no cargo de Professor Auxiliar na URCA a interessada já exercia o cargo 
de Escrevente Judiciário, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceara., cargo este 
inacumulável com o de Professor. Resolução nº 2395/20,  Informativo de Jurisprudência nº 3/20, 
disponível em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.2.10 Prestação de Contas de Governo. Despesa com pessoal. Descumprimento do limite 
máximo de 54% estabelecido pela LRF. Redução do percentual excedente não 
comprovado no prazo legal. Parecer prévio pela desaprovação de contas. Prestação de 
Contas de Gestão do município de Aracoiaba de responsabilidade do prefeito. As despesas com 
pessoal do poder executivo ultrapassaram o limite máximo de 54% , o gestor teria a obrigação de 
cumprir a determinação imposta no art. 23 da LRF, ou seja, eliminar o percentual excedente de 
gastos com pessoal nos quadrimestres seguinte. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, acolheu, por maioria, o Relatório e o voto da relatora, pela emissão de Parecer Prévio 
Desfavorável à Aprovação da Contas. Acórdão nº 004/20, Informativo de Jurisprudência nº 
3/20, disponível em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.2.11 Competência do TCU. Pessoal. Interesse privado. Servidor Público. Direito Subjetivo. 

Não é competência do TCU examinar suposta ofensa a direito subjetivo de servidor junto à 
Administração Pública em razão de interpretação de lei ou de ato normativo. Acórdão nº 
2922/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.12 Responsabilidade. Agente Público. Formação Acadêmica. Gestor Público. Não é possível 
afastar a responsabilidade do dirigente público em razão de sua área de formação acadêmica ser 
estranha às lides administrativas de sua alçada, uma vez que, ao aceitar o cargo, o gestor afirma 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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tacitamente que se encontra apto a exercê-lo. Acórdão nº 2846/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 333, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.13 Pessoal. Quintos. Requisito. Atualização. Décimos. Revisão Geral Anual. É irregular a 

incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.302/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e 
décimos incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a 
atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa circunstância.  Acórdão nº 
11847/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.14 Auditor Independente e Rotatividade. São constitucionais as restrições impostas aos auditores 

independentes pelo art. 31 da Instrução 308/1999 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
(1). A rotatividade dos auditores independentes, prevista pelo art. 31 da Instrução 308/1999 da 
CVM, não inviabiliza o exercício profissional, mas o regula com base em decisão técnica, 
adequada à atividade econômica por ela regulamentada, mostrando-se medida adequada para 
resguardar a própria idoneidade do auditor, resguardando a imparcialidade do trabalho de 
auditoria e protegendo os interesses dos investidores, do mercado de capitais e da ordem 
econômica. 
A competência atribuída à CVM pela legislação de regência, especialmente no que tange ao 
exercício do poder de polícia, legitima a restrição, promovida pelo referido art. 31, a direitos 
fundamentais referentes à livre iniciativa, à livre concorrência e ao exercício profissional. 
Ademais, a prestação de serviços de auditoria para um mesmo cliente, por um prazo longo, pode 
comprometer a qualidade desse serviço ou mesmo a independência do auditor na visão do 
público externo. No caso, trata-se de ação direta proposta em face do aludido art. 31 da Instrução 
308/1999 da CVM, que restringe a atividade profissional dos auditores independentes, de forma 
a vedar a prestação de serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos 
consecutivos, exigindo um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação. Com base 
nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido. ADI 3033/RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 998, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor%20indepe
ndente%20e%20rotatividade 

 
1.2.15 Admissão de Pessoal. Contrato por Tempo Determinado. Unidade de Tempo. 

Prefixação. Renovação de Contrato. Impossibilidade. Caso seja permanente a necessidade a 
ser atendida pela Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, cabe ao Poder Público efetuar 
a admissão de pessoal por meio da regra geral do concurso público, não sendo possível 
reconhecer a existência da temporariedade em contratações sucessivamente renovadas. Processo 
200.486-7/15, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

1.2.16 Consulta. Subsídio Vereadores. Reajuste. Limites e Condições. Em Consulta submetida a 
respeito da possibilidade quanto à execução do reajuste dos subsídios dos vereadores municipais 
no caso de pagamento de valor abaixo do que fora aprovado na legislatura anterior, por falta de 
orçamento e limites fiscais, esta Corte de Contas emitiu o entendimento de caráter normativo de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3033&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor%20independente%20e%20rotatividade
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor%20independente%20e%20rotatividade
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 55 de 112 

 

que as Câmaras Municipais de Vereadores não podem reajustar os subsídios legislativos dos seus 
edis de forma a produzir efeitos financeiros ainda durante a legislatura em curso, não importando, 
por essa via, se o aumento pretendido almejaria meramente efetivar a integralidade do quantum 
remuneratório que, embora regularmente aprovado na legislatura anterior, não teria sido pago até 
então devido à ausência de orçamento hábil e de enquadramento nos limites fiscais pertinentes. 
Processo nº 00753 / 2019, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.2.17 Representação. Subsídio de Agentes Políticos. Incremento Remuneratório de uma 
legislatura para a subsequente. Desobediência aos critérios da LRF e à Lei 
Complementar Federal nº 173/2020. A 1ª Câmara deferiu medida cautelar sugerida pela 
Diretoria de Despesas de Pessoal (DDP) para que o Prefeito e o Presidente da Câmara de 
Vereadores de Município se abstivessem de promover a ordenação de qualquer despesa pública 
(pagamento) relacionada a subsídios majorados com fulcro em Leis Municipais de 30 de junho 
de 2020, até decisão final de mérito da Corte de Contas, sob pena de multa. Em relação ao Poder 
Legislativo municipal, o Relator, Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, verificou que, 
muito embora o gasto com pessoal estivesse abaixo do limite prudencial, não se identificou a 
apresentação de documentos obrigatórios de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que devia entrar em vigor e nos dois subsequentes, associado à declaração do 
ordenador da despesa de que o aumento teria adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, sem que fossem afetadas as metas de resultados fiscais, o que comprometeu o 
plano formal da instrução do projeto da lei em questão e impediu a majoração do subsídio. No 
tocante ao Poder Executivo municipal, apesar de ter apresentado tal estudo e os documentos 
obrigatórios correlatos, a despesa pública correspondente à majoração deveria ser obstada pelo 
fato de o referido Poder ter se encontrado acima do limite prudencial. Ademais, as leis municipais 
permitiam o incremento remuneratório a partir de 01/01/2021, em desrespeito ao art. 8º, I, da 
Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que prevê: “Art. 8 - Na hipótese de 
que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da 
Covid19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, 
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”. O julgamento foi 
tomado à unanimidade. Proc. nº 003276/2020 -TC, , Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.2.18 Representação. Contratação Temporária de Professores e Vigilantes. Necessidade 
temporária de Excepcional Interesse Público. Inexistência. Violação do Princípio do 
Concurso Público. A contratação temporária de professores e vigilante, à míngua da 
necessidade temporária de excepcional interesse público, violou o princípio do concurso público. 
Essa foi a conclusão da 1ª Câmara ao acolher (por unanimidade) o voto do relator, o Conselheiro 
Carlos Thompson Costa Fernandes, decidindo pela irregularidade da matéria objeto de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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representação. Foram impostas sanções responsáveis, quais sejam, multa e recomendações (o 
contrato não estaria mais em vigor por ocasião do julgamento). Na fundamentação do voto, o 
relator fez o seguinte registro: “Em que pese a alegação de que os contratos em questão foram 
celebrados (...) para suprir necessidade emergencial e transitória decorrente da concessão de 
licenças e afastamentos aos servidores públicos efetivos da Educação municipal, este fato não 
restou demonstrado pelo responsável. (...) Outrossim, apenas ad argumentandum tantum, anote-
se que, mesmo que fossem válidas as contratações temporárias em questão, com a suspensão das 
aulas e demais atividades educacionais na rede municipal de ensino em 18.03.2020, como medida 
emergencial de enfrentamento da pandemia da COVID-19, consoante Decretos Municipais nºs. 
71 e 73/2020, os pactos deveriam ter sido rompidos, não havendo de se falar em respeito ao 
princípio da força obrigatória (pacta sun servanda) ante a ocorrência de força maior (art. 78, 
XVII, da Lei n. 8.666/93)”. Proc. 2708/2020 – TC,  Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.2.19 Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 

administrativa. No cálculo da correção monetária das dívidas da União cobradas na esfera 
administrativa desde a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, de 30/6/2009, que alterou a redação 
do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve-se utilizar o IPCA-E e não a TR, pois o mencionado artigo, 
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarado inconstitucional pelo 
STF, com efeitos ex-tunc, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral) e a 
modulação conferida pela Suprema Corte às ADI 4357 e 4425 não se aplica às dívidas 
reconhecidas e pagas administrativamente. Acórdão nº 2719/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 
84, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 
1.2.20 Pessoal. Interesse privado. Servidor público. Direito subjetivo. Não é competência do TCU 

examinar suposta ofensa a direito subjetivo de servidor junto à Administração Pública em razão 
de interpretação de lei ou de ato normativo. Acórdão nº 2922/2020, Boletim de Pessoal do TCU 
nº 84, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 
1.2.21 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista. É regular a contagem, para 

fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União regidos pelo 
regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido sob o regime 
da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 e 10/12/1997, no caso de 
serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas federais, ou entre 
12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a autarquias e a fundações 
públicas federais. Acórdão nº 11.318/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
1.2.22 Impossibilidade de pagamento de adicionais ao vencimento dos ocupantes de cargos em 

comissão. Em Representação, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Ministério Público 
de Contas, foram relatados vícios na estrutura remuneratória de cargos em comissão do Poder 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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Executivo de Formosa. O Parquet ressaltou que os dados de 2019 informados ao SICOM 
revelam o recebimento, por servidores comissionados, de gratificações de função adicionalmente 
à remuneração devida pelo exercício das atribuições de chefia, direção e assessoramento dos seus 
cargos, ao arrepio da CF/88. Constatou que os valores das parcelas diferem entre ocupantes de 
cargos idênticos e que a fixação das gratificações se deu por ato infralegal. Informou que a Lei 
Municipal nº 55/01 autoriza a concessão de gratificação aos ocupantes dos cargos em comissão, 
por ato próprio e a critério do chefe do Poder Executivo, indicando a possibilidade de 
cometimento de atribuições e remunerações “extras”. Constatou a omissão no detalhamento da 
folha de pagamento no portal da transparência municipal, que impossibilitou a conferência dos 
atos concessórios de gratificações amparados na referida norma. Citou jurisprudência do 
TCMGO, no sentido de ser vedada a concessão de gratificações a servidores comissionados 
(ACCON nº 08/14), e sua fixação por ato infralegal (Acórdãos nº 00888/18, 06054/16 e 
02494/19). A Relatoria comprovou o “fumus boni iuris” ao constatar que na folha de dezembro 
de 2019 pelo menos 34,8% dos comissionados vinculados à estrutura administrativa de órgãos e 
entidades do Poder Executivo de Formosa receberam gratificações de função adicionalmente à 
remuneração devida pelo exercício de atribuições de chefia, direção e assessoramento. 
Considerou que os cargos em comissão possuem atribuições exclusivas remuneradas pelos 
vencimentos ou subsídios, de maneira que não é possível conferir-lhes funções distintas a 
justificar “plus” remuneratório. Aferiu a violação ao inciso X do art. 37 da CF/88 e ao princípio 
da isonomia, diante do tratamento diferenciado (pessoalizado) na concessão de atribuições 
“extras” de modo casuístico e discricionário por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Apontou que no exercício financeiro de 2019 houve o pagamento “extra” de R$1.377.022,41 a 
comissionados, com a rubrica “gratificação de função”. Entendeu configurado o periculum in 
mora, tendo em vista que a geração de despesas irregulares com a remuneração de servidores, 
não relacionadas ao combate da pandemia de COVID-19, coloca em risco a continuidade das 
ações contra a doença, na contramão da Recomendação Conjunta nº 01/20 – MPC/TCMGO. 
Constatadas as irregularidades, o Relator deferiu monocraticamente a medida cautelar, 
determinando ao Prefeito de Formosa que “se abstenha imediatamente de conferir gratificações 
a servidores comissionados com base no art. 29, §2º, da Lei Municipal nº 55/01, e outras normas 
que tragam disposições semelhantes, como também de aumentar por ato infralegal os valores de 
gratificações já conferidas, devendo perdurar a abstenção até decisão posterior deste Tribunal, 
sob pena de aplicação de multa”. A medida cautelar foi referendada por unanimidade. Acórdão 
nº 05755/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 
 

1.2.23 Consulta. Acumulação de cargo de contador municipal com o de vereador. 
Impossibilidade. Conflito de interesse. O cargo de Contador municipal é incompatível com 
o cargo de Vereador, tendo em vista a existência de conflito de interesses entre as funções, na 
medida em que a documentação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Município, 
de responsabilidade do Contador, é objeto do controle externo promovido pela Câmara 
Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. É necessário, portanto, que as atribuições 
inerentes à prestação e ao julgamento de contas sejam desempenhadas por agentes públicos 
distintos, de maneira a salvaguardar a segregação de funções e a preservar a higidez de ambas as 
atividades. À hipótese aplica-se, por analogia, o disposto no art. 38, III, in fine, da Constituição 
Federal, devendo o servidor ser afastado do cargo efetivo de Contador para exercer o mandato 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf
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de Vereador, com direito de opção pela remuneração do cargo de origem ou do subsídio do cargo 
eletivo. Processo nº 617275/19, Boletim de Jurisprudência do TCE PR nº 88/20, disponível 
em:   Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.3 Fiscalização e Controle 

 
1.3.1 Responsabilidade. Débito. Compensação. Requisito. Delação premiada. Acordo de 

leniência.   Os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração 
premiada, a título de ressarcimento de danos, multas de natureza indenizatória ou confiscos, 
podem ser considerados para amortização dos valores dos débitos imputados pelo TCU contra 
os responsáveis colaboradores, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre 
credor. Acórdão nº 2688/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.2 Reponsabilidade. Convênio. Ente da federação. Execução financeira. Conta corrente 
específica. Desvio de finalidade. A realização de transferências da conta específica do 
convênio para contas bancárias de titularidade da prefeitura não é suficiente para demonstrar que 
o município ou a coletividade se beneficiaram dos recursos federais repassados, e, 
consequentemente, para ensejar a responsabilidade do ente federado convenente pela não 
aplicação dos recursos na finalidade pactuada. Acórdão nº 2688/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.3 Responsabilidade. Convênio. Subconvênio. Inadimplência. Estado-membro. Município. 
Débito. Solidariedade.  A celebração de subconvênios com municípios não afasta a 
responsabilidade do estado signatário do convênio pela execução do objeto pactuado e pela 
prestação de contas dos recursos federais transferidos. A ocorrência de dano ao erário pelo 
inadimplemento do subconvenente conduz à responsabilização solidária do estado que celebrou 
o ajuste com a União e do gestor do município inadimplente. Acórdão nº 11302/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.4 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Sobrepreços. Serviços. 
Unicidade. Na imputação de débitos por superfaturamento de quantidade e de preços 
excessivos verificados em um mesmo serviço, o montante do prejuízo ao erário deve ser 
segregado nessas duas parcelas, para permitir a melhor caracterização do dano e a individualização 
das condutas dos responsáveis em relação a cada parcela de superfaturamento. Acórdão nº 
11179/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  
 

1.3.5 Convênio. FNDE. Execução financeira. FUNDEF. Precatório. Conta corrente 
específica. Os recursos dos precatórios do extinto Fundef devem ser depositados em conta 
bancária específica, criada exclusivamente com esse propósito, a fim de garantir-lhes a finalidade 
e a rastreabilidade. Acórdão nº 2758/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 332, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 59 de 112 

 

 
1.3.6 Não individualização dos favorecidos no pagamento das verbas trabalhistas relativas ao 

FGTS. Despesas consignadas fora da vigência, mas compatíveis com o objeto do 
convênio. Outras impropriedades formais que sugerem recomendações. Apontamentos 
superados em sede de contraditório. Regularidade. Ressalvas.  Trata-se da prestação de 
contas do Convênio nº, registrado pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, celebrado 
entre o Município e a Creche, no valor de R$ 96.860,00 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta 
reais), referente ao exercício financeiro de 2013, tendo por objeto custear todas as despesas 
decorrentes da liquidação da entidade tomadora. Conforme consignado pela instrução técnica, 
não foram apontadas restrições quanto à regularidade das contas, entretanto sugeriu a aposição 
de ressalvas. A então Coordenadoria de Gestão Municipal apontou que não houve 
individualização dos favorecidos no pagamento das verbas trabalhistas relativas ao FGTS. 
Entretanto, na quitação total do FGTS, embora o cheque n° 852205 esteja lá identificado, não 
há informações e/ou documentos que possam estabelecer ligação com os favorecidos, ainda que, 
em tese, sejam os mesmos discriminados na tabela. No que tange às despesas fora da vigência do 
Convênio, se extrai da defesa apresentada que são referentes às rescisões dos contratos de 
trabalho de empregados da Creche que ocorreram em 31 de maio de 2013, sendo que a vigência 
do convênio se iniciou somente a partir de 18/06/2013. Da análise dos autos, com base nas 
informações discriminados no SIT, e de documentos apresentados em sede de contraditório, é 
possível verificar que os recursos foram integralmente aplicados no objeto conveniado, 
inexistindo indícios de dano ao erário ou à execução do convênio, todavia, acompanho o 
opinativo da unidade técnica pela ressalva dos itens. Deixa de acolher as recomendações 
propostas pela unidade técnica, atinentes às impropriedades formais, uma vez que decorrem da 
inobservância estrita das normas deste Tribunal de Contas, cujo cumprimento em eventos 
futuros será aferido nos respectivos processos de prestações de contas, não se aplicando as 
disposições do art. 267-A do Regimento Interno. Acórdão nº 2272/20 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em:  
 https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.3.7 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Regularidade das Contas. Ressalvas: 
I. Extrapolação de valores previstos no Plano de Aplicação. II. Ausência de instauração 
de Tomada de Contas Especial pela Concedente após a constatação de irregularidade no 
processo de prestação de contas da tomadora. Recomendações: III. Atraso na 
apresentação da prestação de contas. IV. Ausência de certidões durante a execução do 
convênio. Encaminhamento à CMEX. Conforme já decidido previamente em prestações de 
contas de transferências voluntárias que tratam do mesmo tema, imperioso se faz que alguns 
fatores fundamentais sejam meticulosamente avaliados, tais como o escopo das atividades 
desenvolvidas; o fim dado às despesas realizadas; a inexistência de danos ao Erário; a execução 
do objeto pactuado; a relação dos valores gastos ao convênio; e a destinação à finalidade pública 
proposta. Todos estes aspectos precisam ser ponderados e devidamente sopesados, juntamente 
com os dados específicos do processo em análise. De posse das informações fornecidas nos 
autos, é possível constatar que, considerando os riscos de previsibilidade, não houve infração a 
nenhum dos elementos anteriormente citados, ocorrendo apenas remanejamento de valores, por 
meio de compensações em outras rubricas, em decorrência de gastos surgidos ao longo do 
convênio. Logo, os excessos podem ser admitidos como de caráter meramente formal, uma vez 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348908.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348908.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348908.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
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que não trouxeram prejuízos ao andamento do convênio e nem danos aos cofres públicos. 
Ademais, há nos autos indícios suficientes de que os valores mencionados tiveram a correta 
destinação a que se propuseram. Nesse quesito, então, a responsabilidade pela ocorrência desta 
ressalva deve recair sobre os gestores envolvidos na transferência à época dos fatos. Acórdão nº 
2343/20 - Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.3.8 Prestação de Contas. Convênio. Omissão. Contrapartida.  No caso de omissão na prestação 
de contas de recursos públicos recebidos por convênio, para efeito de ressarcimento integral do 
dano apurado, não deve o convenente público repassar o valor da contrapartida ao ente público 
transferidor, sob pena de enriquecimento sem causa, tendo em vista que o cálculo do dano deve 
se restringir ao montante repassado. Acórdão nº 309/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.3.9 Responsabilidade. Juros e Multas. Gestor Público. Providências. O gestor público deve 
adotar providências efetivas de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que derem 
causa à incidência de juros e multas por atraso no pagamento de faturas, sob pena de, constatada 
sua omissão, tornar-se responsável pelo ressarcimento dos valores pagos em decorrência do 
atraso.  Acórdão nº 301/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.3.10 Responsabilidade. Pagamento com sobrepreço. Pregão. Gestor e empresa contratada. 
Cabe ao gestor máximo do órgão fiscalizar se o procedimento prévio de licitação está em 
conformidade com a legislação pertinente, sendo responsabilizado pelo pagamento com 
sobrepreço, ao autorizar a realização de certame licitatório com preço de referência incompatível 
com o mercado. Trata-se de um erro grosseiro (art. 28, LINDB), que consiste na inobservância 
de um dever de cuidado, que seria evitado pela simples aplicação da lei, cujo desconhecimento é 
inescusável ao agente público. 2. A empresa contratada é responsabilizada a ressarcir o erário, de 
forma solidária com o gestor máximo, ao receber pagamento com preços acima do valor de 
mercado, por concorrer com o dano. O fato de o gestor não assegurar a economicidade do 
contrato, através da estimativa de preço balizada pelo mercado, não exonera a empresa pela 
ocorrência de sobrepreço, pois, ao firmar contrato com a Administração Pública, está submetida 
ao Regime Jurídico-Administrativo. Acórdão nº 330/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.3.11 Auditoria e Inspeção. Combate às queimadas. Preservação do meio ambiente. Prevenção 
ao agravamento de doenças respiratórias. COVID-19. Determinações. O Tribunal de 
Contas, em auditoria e inspeção, recomendou ao Estado de Rondônia e seus municípios que 
adotassem as medidas necessárias para prevenir e combater o número alarmante de focos de 
queimadas, por meio da educação ambiental e a conscientização pública para a preservação da 
saúde da população e do meio ambiente. A Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte de 
Contas sinalizou a necessidade de ações preventivas visando minimizar ou cessar os efeitos 
causados pelas queimadas ao meio ambiente deste Estado, cujo adiamento de providências 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348978.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348978.pdf
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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saneadoras poderia causar prejuízos irreparáveis ao patrimônio ambiental, à economia local e à 
saúde pública, inclusive, nesse período pandêmico, podendo, ainda, intensificar os casos de 
COVID-19 ante a poluição do ar que provoca doenças respiratórias. Sendo assim, o TCE-RO 
determinou ao atual Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, ao Secretário de 
Estado da Saúde, ao Controlador-Geral do Estado de Rondônia e às Secretarias Ambientais dos 
Municípios que apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, informações a esta Corte dando ciência 
sobre as providências adotadas e/ou planejadas quanto à execução das ações objetivando 
combater o número de desmatamento e focos de queimadas degradantes ao meio ambiente no 
âmbito do Estado de Rondônia, com o intuito de prevenir a intensificação da contaminação por 
COVID-19, otimizando os procedimentos de fiscalização e/ou punição dos infratores no menor 
lapso de tempo possível, na forma da legislação aplicável à espécie, sob pena de, não o fazendo, 
ensejar, na espécie, a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar 
Estadual n. 154/1996.  PROCESSO 3625/2018-TCE/RO, Informativo de Jurisprudência de 
RO nº 20/20, disponível em: http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-
jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.12 Fiscalização de Atos. Sistema Prisional do Estado de Rondônia. Ações de Combate à 
Propagação do Coronavírus. Determinações. O TCE-RO, em fiscalização de atos, 
determinou, por meio de decisão monocrática, a adoção de medidas a fim de garantir a ordem e 
a incolumidade dos policiais penais, apenados, e demais agentes integrantes do Sistema Prisional 
do Estado de Rondônia, diante do atual cenário de pandemia por coronavírus (COVID-19). Tais 
providências têm como finalidade prevenir a propagação da doença, considerando a preocupação 
com o contágio e a gravidade de uma possível contaminação em massa de pessoas dentro das 
penitenciárias e presídios estaduais. Dessa forma, o Tribunal determinou aos atuais Secretários 
de Estado da Justiça, da Saúde e Secretário-Chefe da Casa Civil que: a) tomem providências a fim 
de sanitizar todos os presídios do Estado de Rondônia, com o intuito de prevenir contaminações 
por COVID-19; b) disponibilizem Equipamentos de Proteção Individual (EPis) aos policiais 
penais, e aos servidores que exerçam suas atividades em penitenciárias de todo o Estado de 
Rondônia; c) empreguem esforços para afastar presos com idade acima de 60 (sessenta) anos e 
portadores de doenças crônicas ou respiratórias dos demais apenados, ou para utilizar marcadores 
de distanciamento dos custodiados; e d) apliquem todas as demais medidas necessárias, com a 
finalidade de evitar o contágio dos apenados, observados os termos da Portaria n. 135, de 18 de 
março de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. PROCESSO N. 00949/2020- 
TCE/RO, Informativo de Jurisprudência de RO nº 20/20, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.13 Auditoria. Merenda escolar. Acompanhamento das ações de combate à COVID-19. 
Monitoramento. Determinações. O Tribunal de Contas do Estado instaurou auditoria 
objetivando acompanhar as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação de Porto 
Velho para reduzir os impactos advindos da pandemia de COVID-19 (coronavírus), em relação 
à educação básica da rede municipal de ensino. A equipe técnica da Corte de Contas concluiu 
que os gestores da SEMED do Município de Porto Velho vêm adotando medidas para a 
distribuição de alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede pública sob sua 
responsabilidade e demonstraram possuir planejamento para o retorno às atividades escolares 
pós-período de pandemia, com ações para atenuar os efeitos negativos sobre o processo de 
ensino e aprendizagem. Diante disso, o TCE determinou que a Secretaria-Geral de Controle 

http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-89-2020.pdf
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-51-2020.pdf
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-51-2020.pdf
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Externo monitorasse a execução da distribuição dos kits de alimentação escolar e das medidas 
adotadas pela SEMED que necessitassem de aperfeiçoamento para atingir a eficiência desejada, 
concedendo especial enfoque aos seguintes pontos: a) a sistemática de distribuição de alimentos 
da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede pública; e b) as ações executadas e a serem 
executadas de modo a garantir a continuidade do processo de aprendizagem dos estudantes, 
durante o período de suspensão das atividades presenciais, bem como o planejamento para o 
devido cumprimento da proposta pedagógica, quando do retorno à normalidade, combatendo a 
defasagem do processo educacional.  (PROCESSO N. 1193/20-TCE-RO), Informativo de 
Jurisprudência de RO nº 20/20, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.14 Fiscalização de Atos e Contratos. Inspeção Especial. Enfrentamento do Coronavírus 
(COVID-19). Medidas preventivas. O TCE-RO, em fiscalização de atos e contratos, realizou 
inspeção especial na Prefeitura Municipal de Vilhena com a finalidade de coletar dados e 
informações acerca das medidas preventivas e/ou ações de proteção da saúde e de enfrentamento 
à pandemia do coronavírus (COVID-19). Auditores de Controle Externo identificaram situações 
que prejudicam a efetividade das ações adotadas pelo município no combate à pandemia, 
principalmente em razão da elevada capacidade de contágio da COVID-19 e da indisponibilidade 
de equipamento de segurança e de proteção individual, bem como a ausência de um ambiente 
adequado para a abordagem segura dos viajantes e o atendimento das pessoas que apresentam os 
sintomas da doença. Diante desse contexto, o Tribunal de Contas determinou ao Prefeito e ao 
Secretário Municipal de Saúde de Vilhena que adotem medidas visando melhorar os 
procedimentos relativos ao enfrentamento da pandemia, em especial: a) adotar roteiro de 
atendimento padronizado para abordagem dos viajantes/passageiros nas barreiras sanitárias 
montadas pelo município; b) disponibilizar equipamento para medição da temperatura corporal 
dos viajantes e passageiros (termômetro infravermelho – sem contato), bem como EPIs (gorro 
hospitalar, óculos de segurança, protetor facial, avental/capote, máscara N95 ou equivalente) aos 
servidores atuantes nas barreiras sanitárias; e c) providenciar a implantação de barreiras sanitárias 
com funcionamento em tempo integral, buscando viabilizar o total controle de viajantes e 
passageiros, no âmbito daquele município.  PROCESSO N. 01345/20–TCE-RO, Informativo 
de Jurisprudência de RO nº 20/20, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.15 Tomada de Contas Especial. Convênio. Despesas fora da vigência do convênio. Ausência  
de documento comprobatório. Inexistência do Nexo Causal. Irregularidade das Contas. 
Imputação de débito e multa. Tomada de Contas Especial para apurar possível dano ao erário 
em virtude de irregularidades na Prestação de Contas dos recursos repassados à Federação de 
Beach Soccer do Estado do Ceará, para a realização da I Copa de Futebol Amador do Interior. 
O Corpo Técnico concluiu que a apresentação da prestação de contas com as falhas apontadas e 
a ausência de provas relativas à execução física do objeto, impossibilitaram a comprovação da 
boa e regular aplicação dos recursos repassados à convenente, notadamente por impossibilitar o 
estabelecimento do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos transferidos, 
ensejando dano ao erário. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade 
de votos, decidiu pela procedência da presente TCE, considerando que a realização de despesas 
fora da vigência do Convênio e irregularidades/ausência nos documentos de comprovação das 
despesas, ensejam sua irregularidade com aplicação de multa e imputação do débito de R$ 

http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-104-2020.pdf
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130.000,00. Acórdão nº 1975/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.3.16 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Remessa da Prestação de 
Contas Intempestiva. Ausência de Extrato Bancário. Provimento Parcial. Regular com 
Ressalvas. Exclusão de Débito. Redução da Multa. Recurso de Reconsideração contra 
decisão que julgou as Contas Irregulares com imputação de débito. O envio, ainda que 
intempestivo, dos documentos exigidos na prestação de contas, sana parcialmente a falha apenas 
para e excluir o débito e a consequente multa relativa ao do valor do débito, permanecendo, no 
entanto, a multa, com fundamento para o inciso II, do artigo 62, da LOTCE, tendo em vista os 
referidos envios intempestivos e a permanência da ausência do extrato inicial da conta nº 14.428- 
2. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, decidiu pelo 
conhecimento do Recurso, face sua tempestividade, legitimidade e adequação, e, no mérito, pelo 
provimento parcial, invertendo o julgamento da Contas passando a considerar Regulares com 
Ressalva, nos termos do artigo 15, II, da LOTCE, excluindo o débito e reduzindo a multa ante o 
saneamento parcial do item 2, mantendo a falha e a multa do item 1, envio intempestivo da 
prestação de contas, e ausência de extrato bancário referente ao período inicial da gestão. Acórdão 
nº 1935/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.3.17 Responsabilidade. Convênio. Execução financeira. Aplicação financeira. Ausência. 
Princípio do non bis in idem. A imputação de débito pela perda de rendimentos em razão da 
ausência de aplicação financeira dos recursos de convênio não implica bis in idem com a atualização 
monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores da condenação, desde que não haja 
superposição dos períodos e quantias considerados como bases de cálculo. Acórdão nº 11926/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.3.18 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Transferências voluntárias. Prestação de Contas. 

Termo inicial. Transferências fundo a fundo. Nos casos de não comprovação da regular 
aplicação de recursos federais repassados mediante transferências fundo a fundo, a data limite 
para entrega da prestação de contas final ou a data da efetiva entrega antecipada assinala o marco 
inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do TCU. Acórdão nº 11.930/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.19 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Dosimetria. Conluio. Na dosimetria para 
aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) no caso de 
conluio entre empresas com a finalidade de fraudar licitação, a punição à empresa vencedora do 
certame deve ser mais severa, em razão da maior vantagem obtida com a irregularidade. Acórdão 
nº2841/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.20 Responsabilidade. Convênio. FNDE. Omissão do Dever de Prestar Contas. PDDE. 
Prefeito. A responsabilidade pela omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) está restrita ao prefeito em cujo mandato deveria ter ocorrido 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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a análise e a consolidação das prestações de contas das unidades executoras e seu 
encaminhamento ao FNDE, ainda que a aplicação dos recursos tenha ocorrido em gestão 
anterior. Acórdão nº 11804/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.21 Recurso de Revista. Extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara e do 
limite de despesas com a folha de pagamento. Valores não expressivos. Adoção do 
princípio da razoabilidade. Ressalvas, sem multa. Atraso na remessa de dados do SIM-
AM. Atrasos superiores a trinta dias. Precedentes. Mantida a ressalva com multa. 
Provimento parcial. Regularidade das contas com ressalvas e multas. Considerando que as 
extrapolações não foram expressivas, não refletindo uma gestão dissociada dos dispositivos 
legais, com fundamento no princípio da razoabilidade, converta-se as irregularidades em 
ressalvas, acompanhando o Ministério Público de Contas, afastando as duas multas aplicadas. No 
que tange à multa pelo atraso no envio dos dados do SIM-AM, o recorrente alegou que os atrasos 
decorrerem da ausência, pela contratada para a prestação dos serviços, de profissional treinado 
para o envio dos dados do SIM-AM, destacando que ao longo do exercício os atrasos foram 
sendo reduzidos. Conforme sustentado, tal irregularidade prejudica a atividade de fiscalização 
deste Tribunal, tanto que a Lei dispõe que o prazo para apresentar as informações, em meio 
eletrônico, será fixado em ato normativo do Tribunal de Contas, no caso, pelas Instruções 
Normativas nº 124/2017 e nº 128/2017, primando assim, pelo bom andamento da fiscalização. 
Todavia, a par disso, vem-se afastando a multa quando os atrasos são iguais ou inferiores a 30 
(trinta) dias, pois nestes casos, com base no princípio da razoabilidade, entende-se que o atraso 
não se mostra suficiente para prejudicar a atividade de fiscalização deste Tribunal, podendo ser 
relevado. Conforme quadro a seguir, somente em dois bimestres o atraso foi inferior a 30 dias, 
limite que este Tribunal tem aceito como passível de mera ressalva, sem aplicação de multa. 
Inobstante os argumentos da defesa, eventuais deficiências da Administração não podem ser 
opostas a este Tribunal, até porque se a contratada não dispunha de profissional capacitado para 
prestar os serviços, deve o gestor responder pela contratação realizada, razão pela qual mantem-
se a ressalva e a multa aplicada. Processo nº 530842/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 87, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6 
 

1.3.22 Consulta. Insuficiência de dotação orçamentária. Crédito Suplementar. Submetido o 
questionamento sobre qual a solução orçamentária para a hipótese de insuficiência de dotação 
que possa vir a acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais e outros compromissos 
da Administração, o Órgão Plenário do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte ofereceu a 
seguinte resposta: “A espécie de crédito adicional adequada para os casos de insuficiência de 
dotação, desde que sejam atendidos os requisitos delineados pela legislação, é o Suplementar, não 
sendo cabível a utilização de créditos adicionais extraordinários ou especiais para a situação em 
epígrafe, uma vez que foge da finalidade prevista na norma” . Processo nº – 5044/2019, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 
 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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1.3.23 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo. Exercício de 2013. 
Déficit de execução orçamentária. Não limitação de empenho. Descumprimento dos 
preceitos legais e constitucionais que regem a despesa com pessoal. Não adoção de 
providências para inscrição e cobrança da dívida ativa. Ausência de documentos 
necessários à análise de legalidade das alterações orçamentárias. Sonegação de 
documentos. Divergência de dados. Déficit financeiro. Ausência de disponibilidade 
financeira para quitar as obrigações inscritas em Restos a Pagar. Crescimento do saldo 
dos Restos a Pagar. Crescimento do saldo dos Restos a Pagar. Parecer Prévio 
desfavorável à aprovação de contas. Abertura de processo autônomo para apuração de 
responsabilidade. Expedição de recomendação ao atual gestor. A 2ª Câmara, ao exarar 
parecer prévio desfavorável e analisar nos autos o Balanço Orçamentário do Município 
jurisdicionado, constatou deficit orçamentário e não limitação de empenho. Destacou o Relator 
a possibilidade de o desequilíbrio orçamentário advir da utilização do superavit financeiro de 
exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais (art. 43, §1º, I, da Lei nº 4.320/1964), 
contudo, na prestação de contas analisadas, não houve evidências de que o déficit orçamentário 
decorrera dessa situação, notadamente, porque no Balanço Orçamentário o saldo de exercícios 
anteriores se encontrava zerado. No caso dos autos, apontou-se que, mesmo diante da frustração 
de receita, o responsável não limitou o empenho e a movimentação financeira, o que ocasionou, 
inclusive, o descumprimento das Metas Fiscais estabelecidas na LDO do Município. No ponto, 
não houve o acolhimento das arguições do gestor apresentadas em sede de defesa, no sentido de 
que a responsabilidade deveria recair sobre o Poder Legislativo, a quem coube a aprovação do 
Anexo de Metas Fiscais da LDO, vez que, conforme pontuado pelo Corpo Técnico da DAM, 
não haviam sido identificadas falhas na previsão do instrumento orçamentário, mas sim na 
execução orçamentária, que seria de responsabilidade do gestor. Aduziu-se que a gravidade da 
não limitação de empenho era reconhecida pela Lei nº 10.028/2000, que elenca tal conduta como 
infração administrativa contra as leis de finanças públicas (art. 5º, III, §§1ºe 2º). Ademais, 
destacou-se que o Manual de Auditoria classifica como “grave” a não expedição de ato 
determinando a limitação de empenho e como “gravíssima” a ocorrência de déficit de execução 
orçamentária, sem a adoção das providencias efetivas, razão pela qual considerou o Relator tais 
irregularidades para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. No que 
concerne à Divida Ativa, pontuou o Corpo Técnico que, na prestação de contas do município 
analisado, foi constatada a não adoção de providências suficientes para registro e recebimento 
dos valores da Dívida Ativa, e que, embora a Lei Orçamentária tenha previsto arrecadação, nada 
foi realizado. Rechaçou o Relator as alegações do gestor responsável, vez que não apresentara 
quaisquer documentos hábeis a comprovar a alegação de que não haveria encontrado na 
Prefeitura os arquivos que poderiam alimentar as ações nesse sentido, apontando-se, inclusive, 
que a prestação de contas não teria evidenciado sequer os valores inscritos. Dessa forma, 
entendeu o Relator que, incorrendo o gestor nas duas condutas omissivas - de não inscrever e 
não cobrar os créditos da Dívida Ativa - a situação deveria ser valorada como de elevado grau de 
gravosidade, contribuindo para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. 
Reputou também relevante a emissão de Recomendação ao atual gestor do ente, de modo que 
passasse a adotar as medidas necessárias à inscrição e cobrança da Dívida Ativa. Quanto às 
alterações orçamentárias, alertou o Corpo Técnico que o QDD atualizado e os respectivos atos 
normativos não constavam da prestação de contas ora examinadas. Assim, entendeu o Relator 
que a não apresentação dos documentos necessários à análise da legalidade das alterações 
orçamentárias afigurava-se conduta omissiva grave, devendo ser considerada para a emissão de 
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Parecer Prévio desfavorável. Em relação à sonegação de documentos exigidos pela Resolução nº 
04/2013 – TCE e à constatação de inconsistências de dados informados no Relatório Anual e 
divergências desses com aqueles obtidos pela Unidade Técnica em outros meios, aduziu-se que, 
ainda que fossem apresentadas demonstrações retificadas, essas não afastariam as divergências e 
inconsistências identificadas, havendo, inclusive, decisões do Pleno e das duas Câmaras de Contas 
pela cientificação do Conselho Regional de Contabilidade para apuração dos procedimentos 
adotados pelo Contador. Por essa razão, sendo consideradas condutas graves, a sonegação de 
documentos e a divergência de dados também seriam aptas a fundamentar a propositura de 
desaprovação das contas. No tocante às demais constatações do Relatório de Auditoria – Déficit 
Financeiro, falta de disponibilidade financeira para quitar as obrigações inscritas como Restos a 
Pagar e crescimento do saldo dos Restos a Pagar – assinalou-se que caracterizariam inadequada 
gestão fiscal/financeira, razão porque foram igualmente consideradas para a emissão de Parecer 
Prévio referente à gestão, objeto de análise nos autos. Por fim, além da emissão de Parecer Prévio 
desfavorável à aprovação das contas do município jurisdicionado, determinou-se a expedição de 
Recomendação ao atual gestor para que adotasse as medidas necessárias à melhoria da qualidade 
das informações contábeis e ao recebimento da Dívida Ativa, além da instauração, após o trânsito 
em julgado, de processo autônomo de apuração de responsabilidade. Processo nº 6208/2014 -
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.3.24 Apuração de responsabilidade. Portal da transparência. Vertentes passiva e ativa do 
acesso à informação. Disponibilização de dados em Portal da Transparência está 
inserida no conceito de transparência ativa, disciplinada na Lei nº 12.527/2011. Ausência 
de disponibilização de dados  “em tempo real” afronta o artigo 48, caput, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.527/2011. Falha técnica 
que compromete a disponibilização em tempo real em dados referentes à gestão fiscal. 
Imputação de sanção ao gestor afastada, vez que foi constatada falha técnica no servidor 
do site. Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados. Concessão de medida 
cautelar. Expedição de recomendação. A Segunda Câmara apreciou a Responsabilidade pelo 
descumprimento de obrigações legais relativas à transparência da gestão fiscal de Prefeitura, 
quanto ao exercício de 2019, tendo em conta que o Município não assegurou acesso às 
informações "em tempo real” no respectivo Portal da Transparência. Inicialmente, destacou o 
Relator que a decisão exarada no âmbito julgamento do RE nº 848.826/DF, com repercussão 
geral, não afastaria a competência do TCE para apreciar Contas de Gestão de Prefeito quando 
ordenador de despesa, vez que a tese fixada 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. 
Restou consignado que o acesso à informação possui assento constitucional (arts. 5°, XXXIII, 
art. 37, §3°, II e 216, §2°), além de ostentar uma vertente passiva e outra ativa, sendo que a 
disponibilização de dados em Portal da Transparência está inserida no conceito de transparência 
ativa, disciplinada na Lei n° 12.527/2011, cujo descumprimento infringe o artigo 48, caput, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput e §2º, da Lei n° 12.527/2011. Restou configurado 
que as informações exigidas pela LRF estavam inseridas no Portal, mas em endereço eletrônico 
que apresentava limitação técnica, o que obstou a disponibilização dos dados “em tempo real”, a 
demandar a adoção de medidas por parte do gestor responsável. Foi caracterizado o fumus boni 
iuris, face ao não cumprimento da LRF e da LAI, e o periculum in mora, considerando que a 
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falha técnica poderia perdurar até o trânsito em julgado da decisão, de ordem a determinar a 
adoção de medida acautelatória. Foi afastada a sanção ao gestor, sugerida pelo Corpo Técnico e 
pelo Parquet Especial, vez que o exame da matéria conduziu à constatação de falha técnica no 
servidor do site e não à ausência de dados no Portal da Transparência, como inicialmente 
sindicalizado. O Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar no sentido de, 
cautelarmente, assinalar prazo de 30 dias para que a Prefeitura adotasse as providências 
necessárias ao exato cumprimento do art. 48, caput, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 8º, 
caput e §2º, da Lei 12.527/2011, procedendo à melhoria técnica do Portal da Transparência do 
Município, com vistas a evitar a oscilação na sua disponibilidade; além de expedição de 
recomendação à Municipalidade para que fossem incluídas no Portal as informações relativas ao 
exercício corrente, notadamente a Lei Orçamentária Anual e os Relatórios (RGF e RREO) já 
elaborados. Processo nº 007039/2019 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.3.25 Consulta: Utilização de receitas advindas de aplicações financeiras e de alienações de 
bens realizadas pelo Poder Legislativo Municipal. Em Consulta formulada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, foram feitos os seguintes questionamentos: (a) os 
rendimentos das aplicações financeiras eventualmente feitas pelas Câmaras Municipais ao longo 
de cada exercício financeiro, ao findar deste, devem ser obrigatoriamente entregues às Prefeituras 
para lançamento e contabilização ou devem ser apropriados pelas Câmaras? Ou seja, a receita 
desses rendimentos pertence às Câmaras Municipais ou ao Poder Executivo de cada Município?; 
(b) na hipótese da receita pertencer às Câmaras, como devem ser contabilizadas, considerando 
que os Poderes Legislativos não possuem receita orçamentária própria? Ou seja, os rendimentos 
deverão ser considerados como receita orçamentária corrente ou receita extraorçamentária tal 
como o recebimento do duodécimo?; (c) As Câmaras Municipais poderão prever nas suas 
propostas orçamentárias a arrecadação dessas receitas de rendimentos de aplicação financeiras?; 
e (d) No caso de demais receitas, como recebimento de recursos em virtude da realização pela 
Câmara Municipal de leilões, por exemplo. Tais receitas pertencerão à Câmara Municipal ou 
deverão ser recolhidas ao município? Caso pertençam à Câmara, os recursos deverão ser 
considerados como receita orçamentária de capital ou receita extraorçamentária? Após pedir vista 
dos autos, o Cons. Joaquim Alves de Castro Neto apresentou voto divergente, aprovado pela 
maioria, no seguinte sentido: (1) Não havendo previsão legal para a restituição dos lucros 
auferidos com as aplicações financeiras, pode a Câmara Municipal manter a posse sobre tais 
recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas orçamentárias, previstas 
originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas por meio de Decreto de abertura de 
créditos adicionais, observando, em qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 29-A da 
Constituição Federal; (2) A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação da respectiva 
receita, em respeito ao princípio da Universalidade Orçamentária, porém, a mera ausência formal 
dessa previsão no citado documento legal não lhes retira o caráter de receitas públicas 
orçamentárias. As receitas percebidas em razão das aplicações financeiras são classificadas como 
receitas correntes patrimoniais e, caso sejam arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, 
devem ser contabilizadas pelo Legislativo para posterior consolidação; (3) No que diz respeito às 
receitas advindas de alienação de bens de capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções 
Consulta nº 041/03, 026/05 e 026/07, cujos entendimentos se mantêm. Acórdão-Consulta nº 
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00012/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf#page=2&zoom=100,72,285 
 

1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento do responsável. Trânsito em julgado. Dívida. 
Espólio. Herdeiro. Ocorrendo o falecimento do responsável após o trânsito em julgado da 
decisão sancionatória, a multa imposta subsiste, pois já convertida em dívida patrimonial, e deve 
ser cobrada dos sucessores, no limite do patrimônio transferido. Acórdão nº 2952/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.27 Responsabilidade. Convênio. Ente da Federação. Débito. Prazo. Recolhimento. O prazo 
para recolhimento de débito imputado a ente federado deve ser fixado em quinze dias, a contar 
da notificação. Caso não seja possível a liquidação tempestiva do débito, o ente deve providenciar 
a inclusão do valor da dívida na sua lei orçamentária. Acórdão nº 12288/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.28 Tomada de Contas Especial. Ausência de pagamento do PIS e encargos sociais 
incompatíveis com a remuneração dos contratados. Ausência de manifestação dos 
interessados. Contas irregulares. Multa. Procedência. Apontou-se ainda, que as despesas 
declaradas pelo tomador não indicam o pagamento dos encargos sociais de FGTS e INSS, assim 
como não há comprovante de que a Entidade tenha cumprido suas obrigações em relação ao 
pagamento de PIS (item 2.9). Constataram-se pagamentos a título de "vencimentos e salários" na 
soma de R$ 395.614,81, sendo que os dispêndios realizados a título de encargos sociais deveriam 
corresponder a aproximadamente 53,21% do total gasto com a remuneração dos funcionários 
contratados pelo tomador. Verifica-se que ao utilizar-se de parcela dos recursos da parceria no 
pagamento de encargos sociais supostamente incorridos pela entidade, sem demonstrar e 
comprovar a sua legitimidade, autenticidade e correta aferição, pode caracterizar o uso em 
"finalidade diversa da pactuada", ensejando a aplicação de multa administrativa, à gestora, nos termos 
do art. 87, IV, "g", da Lei Complementar nº 113/2005. Processo nº 859704/18, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 
/ 2020 - Portal TCE-PR 
 
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito.  O aproveitamento de candidatos 

aprovados em concursos púbicos por outros órgãos e entidades: (i) requer previsão expressa no 

edital do concurso de onde serão aproveitados os candidatos; (ii) deve observar a ordem de 

classificação, a finalidade ou a destinação prevista no edital; (iii) deve ser devidamente motivado; 

(iv) deve se restringir a órgãos/entidades do mesmo Poder; (v) deve ser voltado ao provimento 

de cargo idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso (mesma denominação e mesmos 

requisitos de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres) 

; (vi) somente poderá alcançar cargos que tenham seu exercício previsto para as mesmas 
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localidades em que tenham exercício os servidores do órgão/entidade promotor do certame. 

Acórdão nº 12077/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 

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

 

1.4.2 Admissão de Pessoal. Município. Processo Seletivo Simplificado. Edital nº 04.01/18. 

Legalidade e registro. Determinação para que o Município preveja em seus certames a 

reserva de vagas para portadores de deficiência, conforme previsto em lei local ou na Lei 

Estadual nº 18.419/15.  Do mesmo modo, endossa a sugestão de determinação para que o ente 

passe a assegurar o direito de reserva de vagas para os portadores de deficiência no instrumento 

convocatório. No caso, inexistindo lei municipal tratando do tema, deve ser seguido o que dispõe 

a Lei Estadual n.º 18.419/15, mesmo que se trate de certame que ofereça pequeno número de 

vagas, pois pode ocorrer que, no decorrer do prazo de validade do certame, sejam convocados 

aprovados suficientes para que o candidato da vaga reservada também seja chamado. Processo 

nº 667546/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-

2020/332123/area/242#6 

 

1.4.3 Admissão. Concurso Público para provimento do cargo efetivo. Ausência de apuração de 

inconstitucionalidade flagrante. Identificação de ilegalidade. Processo que tramita há 

mais de 5 anos de sua chegada neste Tribunal. Inteligência do Tema 445 de Repercussão 

Geral – STF. Aplicação aos atos de admissão. Registro tácito. Ao julgar a legalidade do ato 

admissional, divergindo do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, o Pleno da Corte 

de Contas aplicou extensivamente a tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 636.553/RS 

quanto ao prazo de cinco anos para exame de atos de concessão de aposentadoria. O Conselheiro 

Relator votou no sentido de registrar tacitamente o ato de admissão em razão do decurso do 

prazo de cinco anos a contar da entrada do processo no Tribunal de Contas e de não haver 

qualquer tipo de inconstitucionalidade flagrante. O Relator asseverou que "Esse novel 

entendimento da Suprema Corte, como se verá, aplica-se, integralmente, também aos processos 

de admissão de pessoal. Como bem se sabe, os atos de concessão de aposentadoria, reforma, 

pensão e os atos de admissão são, inequivocamente, atos complexos, de sorte que só se tornam 

juridicamente perfeitos após o Tribunal de Contas atestar/confirmar a sua legalidade, uma vez 

que a só concessão/autorização inicial do órgão de origem não é suficiente para fins de o 

administrado adquirir tal direito. Portanto, todos esses mencionados atos de pessoal sujeitos a 

registro possuem, à toda evidência, a mesma natureza jurídica, do que se conclui pela necessidade 

de aplicação do mesmo tratamento a ser ofertado pelo ordenamento jurídico." Concluiu o 

Relator, ainda, que "a mesma sistemática adotada para os atos de aposentadoria, reforma e 

pensão, há de ser aplicada aos atos de admissão, pois se tratam de atos complexos, sujeitos ao 

registro perante os Tribunais de Contas, possuindo tais atos a mesma natureza jurídica, de modo 

que não há como entender de forma distinta, afinal onde houver o mesmo fundamento haverá o 

mesmo direito – Ubi eadem ratio ibi idem jus – e, onde houver a mesma razão de ser, deve 

prevalecer a mesma razão de decidir – Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio”. Processo nº 

017199/2012, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

1.4.4 Concurso Público. Aproveitamento. Requisito. O aproveitamento de candidatos aprovados 

em concursos púbicos por outros órgãos e entidades: (i) requer previsão expressa no edital do 

concurso de onde serão aproveitados os candidatos; (ii) deve observar a ordem de classificação, 

a finalidade ou a destinação prevista no edital; (iii) deve ser devidamente motivado; (iv) deve se 

restringir a órgãos/entidades do mesmo Poder; (v) deve ser voltado ao provimento de cargo 

idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso (mesma denominação e mesmos requisitos 

de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres) ; (vi) 

somente poderá alcançar cargos que tenham seu exercício previsto para as mesmas localidades 

em que tenham exercício os servidores do órgão/entidade promotor do certame. Acórdão nº 

12.077/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 84, disponível em: 

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

 

 

2 Direito Constitucional  
 

2.1 Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado e regime jurídico. É 
constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista incide sobre as 
relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica 
de direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde (1). 
A fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado, é dotada de patrimônio e 
receitas próprias, autonomia gerencial, orçamentária e financeira para o desempenho da atividade 
prevista em lei [art. 1º da Lei Complementar (LC) 118/2007 do estado do Rio de Janeiro (2)]. 
Nessa configuração, o Estado não toca serviço público na área da saúde. Ele se utiliza de pessoa 
interposta — de natureza privada — que, então, adentra o mercado de trabalho e contrata. 
Assim, havendo uma opção do legislador pelo regime jurídico de direito privado, é decorrência 
lógica dessa opção que seja adotado para o pessoal das fundações autorizadas o regime celetista. 
No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da LC 118/2007, e do 
art. 22 da Lei 5.164/2007 (3), ambas do estado do Rio de Janeiro, que dispõem sobre a criação 
de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, destinadas à prestação de 
serviços de saúde, observado o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Com esse entendimento, o Plenário julgou improcedente o pedido formalizado. Os ministros 
Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e 
Ricardo Lewandowski acompanharam o relator com ressalvas apenas para agregar fundamento 
específico acerca da distinção entre fundação pública de direito público e fundação pública de 
direito privado, nos termos do que decidido no RE 716.378, submetido à sistemática da 
repercussão geral. ADI 4247/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 997, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%
C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direi
to%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico 
 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4247&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direito%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direito%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direito%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico
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2.2 ADI: medicamento, autorização por lei e ausência de registro sanitário. Ante o postulado 
da separação de Poderes, o Congresso Nacional não pode autorizar, atuando de forma abstrata e 
genérica, a distribuição de medicamento. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) permitir a distribuição de substâncias químicas, segundo protocolos cientificamente 
validados. O controle dos medicamentos fornecidos à população leva em conta a 
imprescindibilidade de aparato técnico especializado, supervisionado pelo Poder Executivo. 
A Constituição Federal (CF) reservou aos parlamentares instrumentos adequados à averiguação 
do correto funcionamento das instituições pátrias, quais sejam, convocação de autoridade a fim 
de prestar esclarecimentos e instauração de comissão parlamentar de inquérito. Porém, surge 
impróprio aos parlamentares substituírem agência subordinada ao Poder Executivo. 
O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de cumprir a obrigação 
de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desengano, 
charlatanismo e efeito prejudicial. Ao elaborar a Lei 13.269/2016, o Congresso Nacional, 
permitindo a distribuição de remédio sem controle prévio da viabilidade sanitária, omitiu-se no 
dever constitucional de tutelar a saúde da população. A aprovação do produto no órgão do 
Ministério da Saúde é exigência para industrialização, comercialização e importação com fins 
comerciais (Lei 6.360/1976, art. 12). O diploma impugnado suprime, casuisticamente, o requisito 
de registro sanitário. Isso evidencia que o legislador deixou em segundo plano a obrigação de 
implementar políticas públicas voltadas à garantia da saúde. A oferta de medicamento, embora 
essencial à concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzida à margem do 
figurino constitucional, com atropelo dos pressupostos mínimos de segurança visando o 
consumo, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental 
à saúde [CF, art. 196 (1)]. É no mínimo temerária e potencialmente danosa a liberação genérica 
do tratamento sem realização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência de 
elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar. Trata-se, na espécie, 
de ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Médica Brasileira em face da 
Lei 13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados 
com neoplasia maligna. O Plenário, por maioria, confirmou medida cautelar (Informativo 826) e 
julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da aludida lei. 
Vencidos os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que conferiram 
interpretação conforme à CF ao art. 2º da referida norma. 
ADI 5501/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 996, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medi
camento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%
20registro%20sanit%C3%A1rio 

 
2.3 Competência do TCU. Empréstimo Externo. Abrangência. Ente da Federação. Garantia. 

A competência do TCU acerca das operações de crédito externo celebradas por pessoas jurídicas 
de direito público interno, com garantia da União, limita-se à fiscalização e ao controle das 
garantias prestadas por esta, sem interferência direta nas aplicações dos recursos pelo ente 
federado contratante, em homenagem ao princípio federalista e, por consequência, à autonomia 
dos entes federados, estabelecida no art. 18, caput, da Constituição Federal. Acórdão nº 2836/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5501&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medicamento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%20registro%20sanit%C3%A1rio
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medicamento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%20registro%20sanit%C3%A1rio
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medicamento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%20registro%20sanit%C3%A1rio
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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2.4 Competência do TCU. Princípio da Independência das Instâncias. CADE. Livre 
Concorrência. Fraude. Controle de Segunda Ordem.  Não compete ao TCU fiscalizar atos 
relacionados diretamente a infrações contra a livre concorrência. Nesses casos, a atuação do TCU 
é de segunda ordem, incidindo sobre a regularidade dos atos do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica. Acórdão nº 2839/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

2.5 Servidores Públicos: equiparação remuneratória e lei estadual anterior à EC 19/1998. A 
teor do disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal (CF) (1), é vedada a vinculação 
remuneratória de seguimentos do serviço público. Trata-se de ação do controle concentrado de 
constitucionalidade em face dos arts. 1º e 2º da Lei 4.983/1989 do estado do Maranhão, que 
estabelecem a isonomia de vencimentos entre diversas carreiras jurídicas. No julgamento da ADI 
304 — ocorrido antes do advento da Emenda Constitucional (EC) 19/1998 —, o Supremo 
Tribunal Federal, ao examinar a mesma lei, admitiu a equiparação remuneratória apenas das 
carreiras de procurador de estado e de delegado de polícia, tendo em conta a redação então 
vigente de dispositivos da CF. Nesta ADPF, a requerente argumentava, em suma, a não recepção 
dos mencionados artigos pelo ordenamento jurídico constitucional posterior à EC 19/1998. 
O Plenário julgou procedente pedido formalizado em arguição de descumprimento de preceito 
fundamental para assentar não recepcionados, pela CF, os arts. 1º e 2º da Lei maranhense 
4.983/1989. (1) CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XIII 
– é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;” ADPF nº328/MA, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 999, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%
C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20es
tadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 
 

3.1 ICMS: importação de gás natural e sujeito ativo. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS) incidente nas operações de importação de mercadorias tem como 
sujeito ativo o estado em que localizado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico 
da mercadoria importada. A conclusão acerca de quem será o destinatário jurídico do bem 
depende da análise do negócio jurídico entabulado entre as partes e das circunstâncias fáticas do 
caso concreto. De acordo com o art. 155, II, da Constituição Federal (CF), o critério material de 
incidência do ICMS é a realização de operações relativas à circulação de mercadoria, ainda que as 
operações se iniciem no exterior, tendo o § 2º, IX, a (1), do mesmo artigo completado que o 
imposto incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior. O 
aspecto material do fato gerador do ICMS incidente na importação é a circulação de mercadoria, 
caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda), com a consequente entrada no 
território nacional de bem ou mercadoria advinda do exterior. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que não é a mera entrada da mercadoria no território nacional que enseja a incidência do 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20estadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20estadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20estadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998
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ICMS-importação, pois deve haver circulação econômico-jurídica da mercadoria com 
transferência de domínio. O desembaraço aduaneiro refere-se ao aspecto temporal do fato 
gerador da obrigação tributária, momento em que o tributo passa a ser exigível, entendimento 
que, inclusive é objeto da Súmula Vinculante 48 do STF. O sujeito ativo competente para a 
instituição do ICMS-importação são os estados e o Distrito Federal, nos moldes do citado art. 
155, II, da CF, que receberão as prestações pecuniárias relativas às operações de importação que 
se realizem nos limites do seu território. De acordo com o art. 4º da Lei Complementar (LC) 
87/1996 (Lei Kandir), contribuinte é aquele que promove a importação, a qualquer título. Entre 
os Estados, conforme a redação do art. 155, § 2º, IX, a, da CF, o imposto caberá àquele onde 
estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria ou do bem. No 
entanto, a Constituição Federal não definiu qual deve ser considerado o estabelecimento 
destinatário da mercadoria. Uma interpretação literal da previsão contida no art. 11, I, d, da LC 
87/1996 (2) poderia levar o intérprete a considerar como estabelecimento destinatário 
meramente aquele estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Ocorre que essa interpretação 
é incabível, visto que confunde o aspecto temporal do fato gerador (momento em que o tributo 
passa a ser exigível) com a sujeição exacional passiva, além de desconsiderar o próprio fato 
jurídico da importação, o que não se coaduna com o texto constitucional. De fato, a 
jurisprudência desta Corte já se posicionou sobre essa questão no sentido de considerar que o 
destinatário é o destinatário econômico-jurídico do bem; e de que o local do desembaraço 
aduaneiro não se confunde com o local do destinatário jurídico da importação, ainda que possam 
ser faticamente o mesmo. Na importação própria, sob encomenda, o destinatário jurídico da 
mercadoria é o estabelecimento importador. A Secretaria da Receita Federal do Brasil admite três 
formas de importação de bens do exterior: por conta própria, por conta e ordem de terceiro e 
por encomenda. Na importação por conta própria, a importadora adquire bens no exterior em 
seu nome e os revende posteriormente para terceiros. Nessa hipótese, existem dois contratos de 
compra e venda: um entre o fornecedor estrangeiro e o importador, e outro entre o importador 
e o adquirente no mercado interno. Nessa situação, a venda do bem no mercado interno é 
negócio jurídico estranho à importação, pois a importadora possui a livre disponibilidade do bem 
para dar a ele a procedência que melhor lhe aprouver. Já na importação por conta e ordem de 
terceiros, o adquirente da mercadoria importada contrata empresa intermediária, prestadora de 
serviço para que promova, por conta e ordem da contratante, o despacho de importação da 
mercadoria em nome desta. Aqui, a empresa importadora é mera prestadora de serviços, sendo 
claro que o real importador é o adquirente da mercadoria. A importação por encomenda se 
equipara, para a maioria da doutrina, à importação por conta própria, tendo em vista que a 
importadora ou trading não é uma mera intermediária ou prestadora de serviço; nas duas 
hipóteses, o importador realiza duas operações: a primeira relativa à importação de mercadoria 
do exterior em seu próprio nome, e a segunda (em decorrência ou não de encomenda), relativa à 
venda desse bem ou mercadoria no mercado interno. Nesses casos, em que ocorrem duas 
operações, haverá, consequentemente, duas hipóteses de incidência do ICMS: uma referente ao 
fato jurídico da importação do bem, na qual deverá ser cobrado o ICMS-importação previsto no 
art. 155, § 2º, IX, a, da CF, e a outra concernente à posterior venda desse mesmo bem no mercado 
interno, momento em que incidirá a regra constante do caput do art. 155. 
Ou seja, na importação própria, sob encomenda, a importadora não é mera intermediária do 
consumidor interno ou simples prestadora de serviço, porque atua por conta própria, negociando 
e internalizando o bem no mercado para posterior revenda, independentemente de esta ter sido 
negociada antes ou depois da importação. Por isso, nessa hipótese, o destinatário jurídico da 
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mercadoria é o estabelecimento importador. O fato de o gás natural não poder ser estocado no 
estabelecimento do importador não altera a sujeição exacional ativa e passiva do ICMS-
importação. A circulação que importa para a hipótese de incidência do ICMS é a circulação 
econômico-jurídica de bens, o que significa a alteração da titularidade sem que seja necessário o 
deslocamento físico da mercadoria. A própria LC 87/1996 contempla a figura da circulação 
jurídica ou simbólica (art. 12) e dispensa, em seu art. 20 (3), a entrada física dos bens no 
estabelecimento para que ocorra a compensação do imposto. Ou seja, de acordo com essa 
previsão, o direito de crédito existe a partir da circulação jurídica de bens, independentemente da 
ocorrência de circulação física. No que se refere ao gás natural, devido a sua composição química, 
é impossível, fisicamente, a armazenagem e estocagem no estabelecimento do importador. A 
transferência de gás natural em sua forma gasosa se opera de modo contínuo e sua alocação 
apenas é viável depois de submetida a processo de industrialização, quando assume a forma 
líquida e não mais gasosa. Acrescente-se que, o Plenário do STF, em sede de repercussão geral 
(Tema 520), declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto do art. 11, I, d, da LC 
87/1996, para afastar o entendimento segundo o qual o local da operação ou da prestação, para 
os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, seria 
apenas o da entrada física do bem importado, tendo em vista, exatamente a juridicidade de 
circulação ficta de mercadoria, desde que haja efetivo negócio jurídico. 
No caso, mediante contrato de importação própria, sob encomenda, estabelecimento da 
Petrobras, localizado em Corumbá/MS, adquire gás natural diretamente de empresa na Bolívia. 
O gás é entregue à Petrobras no ponto em que ocorre a sua entrada no território nacional, naquele 
município. Há a transferência da titularidade jurídica do bem, na qual o gás sai da esfera jurídica 
da empresa boliviana e passa à titularidade da Petrobras e, somente uma vez internalizado, passa 
a ser de domínio das empresas situadas nos territórios dos estados requeridos, ocorrendo, dessa 
forma, dois negócios jurídicos com dupla incidência tributária. Com esse entendimento o 
Plenário, por maioria, julgou procedentes pedidos formulados em ações cíveis originárias, para, 
reconhecendo a sujeição ativa exacional do estado de Mato Grosso do Sul, envolvendo os atuais 
contratos de importação de gás natural da Bolívia do gasoduto Gasbol, determinar aos estados 
de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que se abstenham de formular qualquer 
tipo de autuação ou lançamento tributário do ICMS incidente sobre as operações de importação 
de gás natural advindo da Bolívia e realizada pela Petrobras - Corumbá/MS; e de prosseguirem 
com as cobranças já iniciadas. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Marco 
Aurélio e Rosa Weber que julgaram os pedidos improcedentes. ACO 854/MS, 1076/MS, 
1093/MS, Informativo do STF nº 996, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ICMS:%20imp
orta%C3%A7%C3%A3o%20de%20g%C3%A1s%20natural%20e%20sujeito%20ativo 
 

3.2 REFIS: exclusão de pessoa jurídica e necessidade de prévia notificação. É inconstitucional 
o art. 1º da Resolução 20/2001 do Comitê Gestor do Programa de Recuperação Fiscal 
(CG/Refis) (1), no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do Refis, prévia ao ato 
de exclusão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem constantemente 
reafirmado a garantia da plenitude de defesa como uma pretensão à tutela jurídica. A garantia da 
pretensão à tutela jurídica — albergada no art. 5º, LV, da CF (2) — envolve não só o direito de 
manifestação e de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver seus 
argumentos contemplados pelo órgão julgador. O exercício da autotutela estatal deve ocorrer por 
meio de procedimento administrativo que confira àqueles que eventualmente venham a ser 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4174979&numeroProcesso=665134&classeProcesso=ARE&numeroTema=520
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ICMS:%20importa%C3%A7%C3%A3o%20de%20g%C3%A1s%20natural%20e%20sujeito%20ativo
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ICMS:%20importa%C3%A7%C3%A3o%20de%20g%C3%A1s%20natural%20e%20sujeito%20ativo
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atingidos pela decisão invalidatória oportunidade de manifestação prévia, observados os 
desdobramentos da ampla defesa [Tema 138 da Repercussão Geral (RG), RE 594.296]. Nesse 
sentido, é obrigatória a notificação prévia do contribuinte, antes da apreciação da representação, 
para que ele possa se manifestar sobre as irregularidades nela apontadas. Além disso, deve ser 
dado ao interessado a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato de exclusão do Refis. 
Esse ato tem caráter individual e afeta diretamente o contribuinte em sua esfera particular de 
direitos. Ademais, considerações particulares, em tese, podem ter potencial para interferir na 
deliberação a ser adotada pelo Conselho Gestor. Quer dizer, há necessidade de apreciação da 
situação particularizada do contribuinte. Trata-se, no caso, de controvérsia centrada na falta de 
intimação prévia de contribuinte, pessoa jurídica, sobre o ato de exclusão do Refis, na ausência 
de observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem 
como nas garantias estabelecidas no art. 37 da CF (3). Não foi objeto de análise a matéria referente 
à validade do ato de exclusão do Refis, restrita à forma de notificação e à possibilidade de ser 
realizada pela imprensa oficial ou pela internet [Tema 291 RG, RE 611.230]. Com esse 
entendimento, ao apreciar o Tema 668 RG, o Plenário negou provimento a recurso 
extraordinário. RE 669196/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 996, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20excl
us%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3
%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o 
 

3.3  Planejamento. LDO. Limitação de empenho e movimentação financeira. Repasse do 
duodécimo. A autoridade política gestora do Poder Executivo, à luz do art. 9º da LRF, deve 
adotar providências efetivas, a exemplo da limitação de empenho e movimentação financeira, 
para minimizar redução das receitas estimadas, ainda que causada por crise fiscal e financeira, 
segundo critérios fixados pela LDO, a fim de evitar ocorrências como o atraso de repasses das 
parcelas do duodécimo para os Poderes e Órgãos autônomos. Parecer Prévio nº 16/2020-TP, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

3.4 Finanças Públicas. FUNDEB. Precatório. Alimentação escolar. Farda. IDH. Admite-se, 
excepcionalmente, quando se tratar de municípios pequenos e de baixo IDH, a aplicação de 
recursos oriundos dos precatórios do extinto Fundef em despesas com merenda, uniforme e 
instrumentos musicais, não enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, 
mas importantes para o processo de ensino e aprendizagem. Acórdão nº 2904/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.5 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Incentivo fiscal. Ato normativo. 
Poder Executivo. Responsabilidade Fiscal. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária dos quais decorram renúncias de receitas, por ato normativo do 
Poder Executivo, deve obedecer aos requisitos previstos no art. 14 da LRF, ressalvadas as 
hipóteses do art. 14, § 3º, inciso I, da referida lei, bem como ao art. 113 do ADCT e aos 
dispositivos pertinentes da LDO em vigor, aplicando-se, no que couber, a resposta à consulta 
julgada por meio do Acórdão 1907/2019-TCU-Plenário. Acórdão nº 2832/20, Boletim de 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=669196&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20exclus%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20exclus%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20exclus%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1907%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=500923f0-209e-11eb-8187-8f5163452ab1
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Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

3.6 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da Lei nº 
13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Inocorrência. É imprescritível a pretensão de 
expedição de novo precatório ou nova Requisição de Pequeno Valor – RPV, após o 
cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017. Cinge-se a controvérsia sobre a 
ocorrência de eventual prescrição ante o transcurso de mais de cinco anos entre a data da 
expedição da RPV originária e a data do requerimento para expedição de novo requisitório de 
pagamento - previsão contida no art. 3º da Lei n. 13.463/2017, em virtude de seu cancelamento. 
A previsão no referido artigo é expressa ao determinar que, havendo o cancelamento do 
precatório ou RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor, não 
havendo, por opção do legislador, prazo prescricional para que o credor faça a respectiva 
solicitação. Esse dispositivo legal deixa à mostra que não se trata de extinção de direito do credor 
do precatório ou RPV, mas sim de uma postergação para recebimento futuro, quando tiverem 
decorridos 2 anos da liberação, sem que o credor levante os valores correspondentes. De acordo 
com o sistema jurídico brasileiro, nenhum direito perece sem que haja previsão expressa do 
fenômeno apto a produzir esse resultado. Portanto, não é lícito estabelecer-se, sem lei escrita, ou 
seja, arbitrariamente, uma causa inopinada de prescrição. Por outro lado, o retorno dos valores 
do precatório ou RPV, havendo seu cancelamento depois de um biênio, tem todo o aspecto de 
um empréstimo ao ente público pagador, tanto que o credor poderá requerer novo requisitório, 
sem limite de tempo e sem quantificação do número de vezes. Com efeito, por ausência de 
previsão legal quanto ao prazo para que o credor solicite a reexpedição do precatório ou RPV, 
não há que se falar em prescrição, sobretudo por se tratar do exercício de um direito potestativo, 
o qual não estaria sujeito à prescrição, podendo ser exercido a qualquer tempo. Precedentes: 
REsp. 1.827.462/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019; AgRg no REsp. 
1.100.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.3.2013. Efetuado o depósito dos valores 
do precatório ou RPV, os montantes respectivos se transferem à propriedade do credor, pois 
saem da esfera de disponibilidade patrimonial do ente público. Sendo de sua propriedade, o 
credor pode optar por sacá-los quando bem entender; eventual subtração da quantia que lhe 
pertence, para retorná-la em caráter definitivo aos cofres públicos, configuraria verdadeiro 
confisco - ou mesmo desapropriação de dinheiro, instituto absolutamente esdrúxulo e ilegal. Resp 
nº 1.856.498 – PE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 681, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

3.7 Contribuição Previdenciária sobre receita bruta – CPRB. Operações de vendas 
destinadas à Zona Franca de Manaus. Equivalência à exportação. Isenção. As receitas 
decorrentes das operações de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus devem 
ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A Lei n. 
12.546/2011, com redação dada pela Lei n. 12.844/13, criou espécie de contribuição 
previdenciária substitutiva: "até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita 
bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% 
(um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n. 
8.212/1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto 
n. 7.660/2011, nos códigos referidos no Anexo desta Lei" (art. 8º); e dispôs que, "para fins do 
disposto nos arts. 7º e 8º, exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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exportações" (art. 9º, II). Por sua vez, a Zona Franca de Manaus constitui área de livre comércio 
instituída pelo Decreto-lei n. 288/1967, cujo art. 4º veicula incentivo fiscal especial, estabelecendo 
que "a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona 
Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, 
constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro". As 
vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, na linha de pacífico entendimento 
jurisprudencial deste Tribunal Superior, são alcançadas pela regra do art. 9º, II, da Lei n. 
12.546/2011. A propósito, a Segunda Turma tem assim entendido: "a venda de mercadorias para 
empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o 
estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo interpretação do Decreto-lei n. 288/1967, de 
modo que, com base nesse entendimento consolidado, é possível concluir que não incide sobre 
tais receitas a contribuição substitutiva prevista na Lei n. 12.546/201. REsp nº 1.579.967-RS, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 681, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Pessoal. Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira da Previdência, 
Saúde e do Trabalho.  É ilegal a concessão da Gratificação de Desempenho da Atividade do 
Seguro Social – GDASS (art. 11 da Lei 10.855/2004) de forma integral em aposentadoria com 
proventos proporcionais, porquanto as únicas gratificações isentas de proporcionalização, em 
casos de aposentadorias proporcionais, são a gratificação adicional por tempo de serviço, a 
vantagem pessoal dos quintos e a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990 (Súmula TCU 266). 
Acórdão nº 11330/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

4.2 Ato de Inativação. Cálculos de proventos de aposentadoria fundamentada no art. 40, § 1º, 
da CF: Quando a média de contribuições for superior à última remuneração, o índice de 
proporcionalização deve ser aplicado diretamente ao valor desta, consoante previsão do 
§5º, do art. 1º, da Lei nº 10.887/04 – Registro. O Município emitiu o Decreto 80/2017, por 
meio do qual foi aposentado por idade Motorista com proventos mensais. Com máxima vênia à 
orientação sustentada pelos Órgãos Instrutivos, entendo irretocáveis os cálculos dos proventos 
realizados pelo Fundo de Previdência do Município. Conforme previsão da Lei 10.887/04: art. 
1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federa l e no art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples 
das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 
período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência. (...) § 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste 
artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem 
exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 
Uma vez que a média das contribuições é maior que a remuneração do servidor (isto é à última 
remuneração antes da inativação), deve-se aplicar o indice de proporcionalização sobre o valor 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.855.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A266/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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desta, e não sobre o valor da média, pois o dispositivo transcrito expressamente prevê que os 
"proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não 
poderão (...) exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria. Pode-se replicar que, uma vez aplicado o índice de proporcionalização sobre a 
média, o valor obtido será menor que o da última remuneração, de modo que inexistirá ofensa 
ao disposto no § 5°, do art. 1°, da Lei 10.887/04.  Acórdão nº 2292/20 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#5 
 

4.3 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Rescisão contratual sem 
fundamentação. Repasse a menor consignação INSS. Emissão de empenho após a 
vigência do contrato. Provimento parcial. Redução de multa. Exclusão de débito. 
Irregularidade. Determinação. Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou as 
Contas Irregulares, com aplicação de multa, imputação de débito e determinação. A 
documentação encaminhada na fase recursal sanaram as irregularidades referentes à consignações 
de INSS e rescisão contratual do acórdão originário. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, por unanimidade de votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso face sua 
tempestividade, legitimidade e adequação, e, no mérito, pelo provimento parcial, tendo em vista 
o saneamento das falhas relativas às consignações de INSS e de rescisão contratual, sem a 
necessária fundamentação, reduzindo a multa e excluindo o débito. Mantem as falha descritas 
nos itens 3 e 4 e determinação imposta pela falha descrita no item 4, segundo a qual, a atual gestão 
deve regularizar os registro oriundos de exercícios anteriores na conciliação bancária. Julgamento 
das contas como Irregulares, nos termos do art. 15, III da LOTCE. Acórdão nº 1363/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
4.4 Pensão por morte. Irregularidade quanto à emissão de parecer jurídico por assessoria 

jurídica particular, nos processos concessivos de benefícios de natureza previdenciária. 
Abertura de processo de representação. Pensão por morte concedida à viúvo de ex-segurada 
aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Caixa de Aposentadoria de Pensão 
dos Servidores de Itapajé. O Órgão Técnico concluiu pela regularidade do ato de pensão. O 
Ministério Público emitiu Parecer encaminhado os autos à origem para que fosse emitido um 
Parecer pela Procuradoria-Geral do Município de Itapajé ou pela Caixa de Aposentadoria, por si 
tratar de de "atividade rotineira e típica da Administração Pública, não havendo, portanto, como 
ser transferida à iniciativa privada, devendo ser desempenhada por servidores públicos". Quando 
se tratar de atividade de caráter permanente, como os de assessoria jurídica, funções típicas da 
Administração Pública, é recomendável que sejam criados cargos efetivos no quadro de pessoal 
do Município, a serem preenchidos mediante concurso público, ou comissionados, de livre 
nomeação e exoneração. No entanto, o Município de Itapajé possui Procuradoria Jurídica própria 
e entidade de Previdência Pública própria. Dessa forma, apesar da Assessoria ter sido contratada 
por meio de processo licitatório, a emissão de parecer em TODOS os processos de atos de 
pessoal trata-se de serviço público ordinário, que não se reveste de singularidade, que poderia ter 
sido prestado por procuradores municipais do quadro. A Segunda Câmara Virtual do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, autorizou o registro do ato, dando-se 
ciência à unidade jurisdicionada, e à Gerência de Fiscalização de Pessoal da SECEX, para que 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#5
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à abertura de Processo de Representação para apurar 
as possíveis irregularidades quanto a emissão de Parecer por Assessoria Jurídica particular. 
Resolução nº 1780/20, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
4.5 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Regime de Dedicação Exclusiva. Professor. 

Aposentadoria. Reforma (Pessoal). É ilegal a acumulação de aposentadoria de professor em 
regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria ou reforma, mesmo que não tenha 
havido exercício concomitante dos cargos, pois o instituto da acumulação se dirige à titularidade 
de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. 
Acórdão nº 11838/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.6 Aposentadoria de Agente Educacional. Doença não prevista no rol que autoriza os 

proventos integrais. Opinativos pela negativa de registro. Medida desarrazoada. 
Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão do feito em diligência para 
retificação do ato. Nos presentes autos verifica-se que os pareceres, técnico (Coordenadoria de 
Acompanhamento de Atos de Gestão - CAGE) e Ministerial, opinam pela negativa de registro 
do ato de inativação da servidora, pois a doença que a acometeu não se enquadrou no rol legal 
para concessão de proventos integrais e não houve manifestação ou retificação do respectivo ato 
de inativação. Assim, em que pesem os opinativos pela negativa de registro do ato, não se pode 
negar que a decisão pelo não registro, ainda que cabível no caso dos autos, se mostraria mais 
prejudicial à servidora aposentada do que ao ente previdenciário em si. Nesse passo e tendo em 
mente que a simples e objetiva retificação do ato de inativação resolveria a questão, há que ser 
aplicado no presente o prescrito no § 2º do art. 457 do RITCEPR, a seguir transcrito: Quando a 
diligência envolver decisão preliminar de mérito ou for reconhecida sua relevância, poderá ela ser 
determinada por deliberação colegiada, mediante lavratura de acórdão. Destarte, no atual estado 
dos autos, mostra-se mais razoável, a conversão do julgamento em diligência pelos motivos acima 
expostos, sob pena da aplicação da multa prevista no Art. 87, III, "f" da Lei Complementar 
113/05. Desta feita, vota-se pela realização de derradeira diligência à origem, para que a 
PARANAPREVIDENCIA proceda às diligências necessárias a fim de retificar o ato de 
aposentadoria da servidora de modo a torná-la compatível com a documentação acostada aos 
autos. Processo nº 925041/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242#2 

 
4.7 Ato de Inativação. Aposentadoria. Data de ingresso no serviço público. Aplicação da 

regra de transição. Prejulgado nº 593585/18. Unidade técnica pelo registro. Ministério 
Público pela negativa de registro. Negativa de registro. Emissão de novo ato. Intimação 
do interessado. A unidade técnica verificou que a data de ingresso no serviço público é 
incompatível com a regra de aposentadoria escolhida, art. 3º, incisos I a III, da Emenda 
Constitucional nº 047, de 05 de julho de 20051, que exige ingresso no serviço público até 
16/12/1998, porém a data de ingresso foi em 01/01/2007. Conforme o prejulgado nº 
593585/18, para a Emenda Constitucional nº 047/2005 o ingresso no serviço público dever ter 
ocorrido em cargo efetivo até 16/12/1998, vinculado ao RPPS ou ao RGPS, sendo neste apenas 
os regidos pelo regime estatutário. Assim, filia-se ao entendimento do representante do Ministério 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
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Público, uma vez que o servidor foi contratado pelo regime da CLT (fl. 001 - peça processual nº 
013), tendo recolhido para o RGPS até 31/12/2006 (fl. 001 -peça processual nº 008); que o art. 
5º da Lei Municipal nº 886/7211 (fl. 002 - peça processual nº 047) já exigia prévia aprovação em 
concurso público para nomeação em cargo efetivo quando da contratação do servidor em 
24/05/1979 (fl. 001 - peça processual nº 013); que o art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 
016/200312 extinguiu o quadro único de pessoal da prefeitura, que continha os servidores 
estatutários e que somente passou a exercer cargo público por força da Lei Complementar 
Municipal nº 053/20062, que criou o regime próprio de previdência municipal. Dessa forma, para 
a aplicação da regra de transição escolhida, o prazo limite para ingresso em cargo público era 
16/12/1998, o que não ocorreu no presente caso. Face ao exposto, propõe-se que seja a 
aposentadoria em análise considerada ilegal. Nos termos do art. 303 do Regimento Interno, a 
origem deverá expedir novo ato. Ainda, nos termos do Prejulgado nº 01114, a Paranaguá 
Previdência deverá comprovar a intimação do servidor, a fim de possibilitar a fluência do prazo 
recursal. Processo nº 589460/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242#2 

 
4.8 Ato de Inativação. Inconformidade no Cálculo da Média. Manifestações uniformes pela 

negativa de registro. Conversão do feito em diligência, para refazimento do cálculo e 
retificação do ato. Conforme exposto no relatório, a Unidade Técnica, mesmo depois da 
apresentação do ato de aposentadoria retificado, detectou inconformidades no cálculo efetuado 
pela entidade relativo à média das 80% maiores contribuições, e ofereceu novas oportunidades 
para que fossem apresentados os valores corretos. A unidade técnica afirmou claramente que, em 
se tratando de refazimento do cálculo do benefício, deveria ser utilizada a tabela vigente à época 
do novo cálculo, e inclusive forneceu nos autos uma relação de todas as remunerações com suas 
respectivas atualizações, de modo a propiciar ao Instituto subsídios para saneamento da 
impropriedade. Contudo, da análise das peças processuais, extrai-se que a inconformidade 
persistiu, pois a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastá-la, e, 
assim, as manifestações conclusivas da unidade técnica e do Órgão Ministerial foram uniformes 
pela negativa de registro do ato. Na medida em que a análise da aplicação dos valores encontrados 
após o refazimento do cálculo a ser efetuado de forma correta pela entidade afigura-se essencial 
para que se possa concluir de forma definitiva acerca do mérito, necessário que se expeça 
Determinação ao Instituto Previdenciário para a adoção das providências pertinentes. Nesse 
sentido, converte-se o presente julgamento em diligência, a fim de que seja emitido novo ato de 
inativação, retificado de acordo com o cálculo corrigido a ser elaborado pela entidade, conforme 
requerido pela unidade técnica. Processo nº 437148/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 87, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2 

 
4.9 Recurso de Revista. Aposentadoria julgada ilegal. Negativa de registro. Ausência de 

indícios de ascensão funcional. Presunção de boa-fé. Provimento do recurso. Legalidade 
e registro do ato.  Considerando que as extrapolações não foram expressivas, não refletindo 
uma gestão dissociada dos dispositivos legais, com fundamento no princípio da razoabilidade, 
converta-se as irregularidades em ressalvas, acompanhando o Ministério Público de Contas, 
afastando as duas multas aplicadas. No que tange à multa pelo atraso no envio dos dados do 
SIM-AM, o recorrente alegou que os atrasos decorrerem da ausência, pela contratada para a 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
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prestação dos serviços, de profissional treinado para o envio dos dados do SIM-AM, destacando 
que ao longo do exercício os atrasos foram sendo reduzidos. Conforme sustentado, tal 
irregularidade prejudica a atividade de fiscalização deste Tribunal, tanto que a Lei dispõe que o 
prazo para apresentar as informações, em meio eletrônico, será fixado em ato normativo do 
Tribunal de Contas, no caso, pelas Instruções Normativas nº 124/2017 e nº 128/2017, primando 
assim, pelo bom andamento da fiscalização. Todavia, a par disso, vem-se afastando a multa 
quando os atrasos são iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, pois nestes casos, com base no 
princípio da razoabilidade, entende-se que o atraso não se mostra suficiente para prejudicar a 
atividade de fiscalização deste Tribunal, podendo ser relevado. Conforme quadro a seguir, 
somente em dois bimestres o atraso foi inferior a 30 dias, limite que este Tribunal tem aceito 
como passível de mera ressalva, sem aplicação de multa. Inobstante os argumentos da defesa, 
eventuais deficiências da Administração não podem ser opostas a este Tribunal, até porque se a 
contratada não dispunha de profissional capacitado para prestar os serviços, deve o gestor 
responder pela contratação realizada, razão pela qual mantem-se a ressalva e a multa aplicada. 
Processo nº 530842/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242#2 

 
4.10 Policiais Civis: Paridade e Integralidade dos proventos de aposentadoria.É 

inconstitucional norma que preveja a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade 
de proventos a policiais civis. A Constituição Federal (CF) garantia, até o advento da Emenda 
Constitucional (EC) 41/2003, a paridade entre servidores ativos e inativos, o que significava 
exatamente a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos 
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas 
aos servidores em atividade. O § 8º do art. 40 da CF (1), na redação que lhe conferiu a EC 
41/2003, substituiu a paridade pela determinação quanto ao reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. De 
igual modo, a integralidade, que se traduz na possibilidade de o servidor aposentar-se ostentando 
os mesmos valores da última remuneração percebida quando em exercício no cargo efetivo por 
ele titularizado no momento da inativação, foi extinta pela mesma EC 41/2003. É 
inconstitucional norma que preveja a concessão de “adicional de final de carreira” a policiais civis. 
O art. 40, § 2º, da CF, na redação dada pela EC 41/2003, dispõe que os proventos de 
aposentadoria e as pensões, quando de sua concessão, “não poderão exceder a remuneração do 
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão”. Assim, a remuneração do cargo efetivo no qual se der a 
aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos. 
Policiais civis e militares possuem regimes de previdência distintos e, portanto, o fato de alguns 
deles conterem previsão quanto à possibilidade de aposentadoria dos militares em classe 
imediatamente superior à que ocupava, quando em atividade, não é fundamento legal para a 
extensão dessa vantagem aos policiais civis. No caso, trata-se de ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo governador do estado de Rondônia em que se discutem as 
alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar estadual 672/2012. Essa lei 
complementar estabeleceu regras próprias para a concessão e manutenção dos benefícios 
previdenciários a serem concedidos para a categoria dos policiais civis. 
Com o entendimento acima exposto, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
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do § 12 do art. 45 (2) e dos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 91-A (3) da Lei Complementar estadual 
432/2008, na redação que lhes conferiu a LC 672/2012. Não houve modulação de efeitos da 
decisão, porquanto a manutenção das aposentadorias concedidas com base na lei declarada 
inconstitucional resultaria em ofensa à isonomia em relação aos demais servidores civis do estado 
de Rondônia não abrangidos pelas regras que lhes seriam mais favoráveis. (1) CF: “Art. 40. O 
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. (...) § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” 
(2) LC 432/2008: “Art. 45. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares 
de cargo efetivo, salvo as hipóteses de aposentadoria dos artigos 46, 48 e 51, será considerada a 
média aritmética simples das maiores remunerações, utilizando como base para as contribuições 
do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta 
por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início 
da contribuição, se posterior àquela competência. (...) § 12. Os proventos e outros direitos do 
Policial Civil do Estado Inativo e Pensionista serão calculados de acordo com o disposto no 
artigo 91-A e seus parágrafos e artigo 30, inciso III e, revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio do Policial Civil da ativa.” (3) LC 
432/2008 do estado de Rondônia: “Art. 91-A. Os benefícios previdenciários da Categoria da 
Polícia Civil, de aposentadoria e pensão por morte aos seus dependentes, dar-se-ão em 
conformidade com o disposto no inciso II, do § 4o do artigo 40, da Constituição Federal e o 
disposto na Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985. § 1º O Policial Civil 
do Estado de Rondônia passará para a inatividade, voluntariamente, independente de idade 
mínima, com proventos integrais e paritários ao da remuneração ou subsídio em que se der a 
aposentadoria, aos 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com 20 (vinte) anos de 
tempo efetivo de serviço público de natureza estritamente policial, a exceção da aposentadoria 
por compulsória que se dará aos 65 (sessenta e cinco) anos. (…) § 4º O Policial Civil do Estado 
de Rondônia fará jus a provento igual à remuneração ou subsídio integral da classe imediatamente 
superior, ou remuneração normal acrescida de 20% (vinte por cento) para o Policial Civil do 
Estado na última classe, nos últimos cinco anos que antecederam a passagem para a inatividade, 
considerando a data de seu ingresso na Categoria da Polícia Civil e desde que: I – ao servidor da 
Categoria da Polícia Civil do Estado fazer opção formal na Instituição Previdenciária pela 
contribuição sobre a respectiva verba de classe superior ou verbas transitórias, atendendo o prazo 
de carência efetiva a ser cumprida, devendo ser comunicado a Coordenadoria Geral de Recursos 
Humanos – CGRH, para registro funcional na pasta do servidor, sendo da obrigatoriedade do 
Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON, o entabulamento dos cálculos dos 
valores a ter a incidência do percentual previdenciário, conforme a opção do serventuário; e II – 
ao Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON incumbe a responsabilidade do 
cálculo do resíduo de contribuição eventualmente devido e a ser custeado para cumprimento do 
interstício de 5 (cinco) anos de contribuição incidente sobre a classe superior ou sobre as verbas 
de caráter transitório para possível reflexo nos proventos de inatividade. § 5º Os proventos da 
aposentadoria de que trata este artigo terão, na data de sua concessão, o valor da totalidade da 
última remuneração ou subsídio do cargo em que se der a aposentadoria e serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio dos 
servidores em atividade, considerando sempre a data de ingresso do servidor na Categoria da 



 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 83 de 112 

 

Polícia Civil em virtude das variáveis regras de aposentação e da legislação em vigor. § 6º Serão 
estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, incluídos os casos de transformação ou reclassificação do cargo ou da 
função em que se deu a aposentadoria aos servidores da Categoria da Polícia Civil que tenham 
paridade e extensão de benefícios de acordo com a legislação em vigor.” 
ADI 5039/RO, Informativo de Jurisprudência do STF nº 998, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Policiais%20civis:%
20paridade%20e%20integralidade%20dos%20proventos%20de%20aposentadoria 

 
4.11 Aposentadoria. URV incorporada à remuneração do servidor por decisão judicial. 

Inexistência de reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Incorporação da 
parcela em sintonia com a decisão do STF no RE 561836 ED/RN. Ausência de erro 
formal. Registro do ato aposentador. O Pleno da Corte de Contas, ao julgar pelo registro de 
ato de aposentadoria, divergiu do posicionamento do Corpo Técnico e do Ministério Público de 
Contas e decidiu que a incorporação de parcela resultante da conversão do padrão monetário em 
URV incorporada à remuneração do servidor aposentado estava em consonância com o decidido 
pela Suprema Corte em sede do RE nº 561836 ED/RN, por não ter havido a reestruturação 
remuneratória da carreira cujo servidor é parte integrante. Processo nº 019260/2016 - TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 

4.12 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 
Aposentadoria. Reforma (Pessoal). É ilegal a acumulação de aposentadoria de professor em 
regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria ou reforma, mesmo que não tenha 
havido exercício concomitante dos cargos, pois o instituto da acumulação se dirige à titularidade 
de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. 
Acórdão nº 11.838/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.13 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 

Impossibilidade. Pensão militar. Eventual irregularidade em ato de reforma registrado pelo 
TCU, sem possibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU), pode 
ser objeto de nova análise de legalidade na apreciação da pensão militar decorrente, pois a 
concessão da pensão é ato novo, também complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise 
realizada pelo TCU no exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal. Acórdão nº 12.100/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
4.14 Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira de Previdência. Saúde e 

Trabalho. É ilegal a concessão da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social 
– GDASS (art. 11 da Lei 10.855/2004) de forma integral em aposentadoria com proventos 
proporcionais, porquanto as únicas gratificações isentas de proporcionalização, em casos de 
aposentadorias proporcionais, são a gratificação adicional por tempo de serviço, a vantagem 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5039&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Policiais%20civis:%20paridade%20e%20integralidade%20dos%20proventos%20de%20aposentadoria
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Policiais%20civis:%20paridade%20e%20integralidade%20dos%20proventos%20de%20aposentadoria
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.855.htm
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pessoal dos quintos e a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990 (Súmula TCU 266).  Acórdão nº 
11.330/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.15 Auditoria in loco. Atos de Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Reavaliações periódicas. 

Ausência. Cargo comissionado. Assessor Jurídico e de Assistente de Serviço de 
Imprensa. Funções permanentes. Ausência de atribuições legais para cargos públicos. O 
TCE/SC aplicou multa ao Ex-Prefeito Municipal de Pinheiro Preto pelas seguintes 
irregularidades: a) ausência de procedimento de reavaliações periódicas dos benefícios de 
aposentadoria por invalidez concedido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Pinheiro Preto IPREPI; b) existência de Servidores ocupantes de cargo 
comissionado de Assessor Jurídico e de Assistente de Serviço de Imprensa, com atribuições 
inerentes às funções permanentes da Prefeitura Municipal, contrário aos pressupostos de direção, 
chefia ou assessoramento; e c) ausência de atribuições legais dos cargos de provimento efetivo e 
de cargos comissionados existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Pinheiro Preto. O TCE/SC também aplicou multa ao Ex-Diretor Presidente do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto - IPREPI, pela 
ausência de procedimento de reavaliações periódicas dos benefícios de aposentadoria por 
invalidez concedido pelo IPREPI.  O Tribunal recomendou à Prefeitura Municipal de Pinheiro 
Preto: a) quando da criação de cargos de provimento efetivo e comissionados, que estabeleça as 
respectivas atribuições, em consonância com o disposto no art. 37, caput, e incisos I e V, da 
Constituição Federal e art. 7 da Lei Complementar Municipal n. 142/2008; b) que se abstenha de 
admitir servidor ocupante de cargo de provimento em comissão no quadro funcional da 
Prefeitura, sem as funções de direção, chefia ou assessoramento, de acordo com o previsto no 
art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal; c) que mantenha o controle de frequência formal 
e diário de seus servidores, ocupantes de cargo de provimento efetivo e comissionados, de 
maneira que fiquem registrados, em cada período trabalhado, os horários de entrada e saída, 
ressaltando-se que, quando o registro se der de forma manual, o ideal para evitar registro posterior 
ao dia trabalhado é a utilização de livro-ponto por setor ou lotação, com o registro obedecendo 
à ordem cronológica de entrada no local de trabalho, rubricado diariamente pelo responsável do 
órgão ou setor, em obediência aos princípios da eficiência e moralidade, previstos no art. 37. 
caput, da Constituição Federal e art. 79, da Lei Complementar Municipal n.16/1992.  Trata-se de 
Auditoria “in loco”, com abrangência no período de 01/01/2013 a 22/08/2014, relativa a atos 
de pessoal, da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto.  Inicialmente o Relator apontou que "a 
auditoria verificou a existência de quatro servidores públicos municipais aposentados por 
invalidez, os quais recebem o benefício por meio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto - IPREPI. A irregularidade diz respeito à 
ausência de procedimento de reavaliação periódica, procedimento exigido para a manutenção 
desses benefícios. Tal obrigação visa a evitar possíveis fraudes, encontrando amparo no art. 40. 
§ 1º, I, da Constituição Federal e, notadamente. no art. 31, da Lei Complementar Municipal n. 
81/99, bem como, no art. 56. § 1, IV, da Orientação Normativa n. 02/09, emitida pelo Ministério 
da Previdência Social".  Sobre a contratação de servidores para desenvolver atividades de cunho 
permanente e contínuo, o Relator observou que foi verificada a contratação de servidores em 
comissão para ocupar os cargos de Assessor Jurídico e de Assessor de Imprensa sem observância 
das regras do concurso público.  Para o Relator, "é sabido que os cargos destinados ao 
desenvolvimento de atividades de cunho permanente e contínuo na Administração Pública, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A266/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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devem ser providos por meio de concurso público. A propósito, esta Corte de Contas por meio 
do Prejulgado n. 1911, entendeu que é necessária a existência de quadro permanente de servidores 
públicos para o desempenho de assessoramento jurídico, à exceção do cargo de chefia, que pode 
ser preenchido através de cargo em comissão".  Ademais, "idêntico fundamento deve ser 
observado quando do preenchimento de cargo relativo à assessoria de imprensa, haja vista que 
as atividades desenvolvidas nesse caso, sem dúvidas, revestem-se de caráter permanente e 
continuo, sobretudo porque auxilia na manutenção do processo de comunicação que sempre 
deve existir entre o gestor público e a população. Desse modo, constatado que os aludidos cargos 
existentes no âmbito do Poder Executivo Municipal estão preenchidos por servidores nomeados 
em comissão, sem a realização de concurso público, houve afronta à Constituição da Federal, 
concluindo-se pela aplicação de multa ao responsável".  Por fim, sobre a inexistência de descrição 
quanto às atribuições legais dos cargos de provimento efetivo e cargos comissionados existentes 
na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, foi verificado que não havia Lei Municipal 
com previsão sobre as atribuições dos cargos de provimento efetivo e dos cargos comissionados 
do Poder Executivo Municipal.  De acordo com o Relator, a "descrição dessas atribuições dos 
cargos públicos é necessária, entre outras razões, para aferir a eficiência dos serviços prestados 
pelos servidores, bem como, para evitar eventual desvio de função. Essa obrigatoriedade decorre 
da interpretação do art. 37, I, II e V. da Constituição Federal. Além da omissão da Administração 
Pública local, ainda restou mais nítida a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n. 
142/2008. que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Poder Executivo 
Municipal”. @RLA-14/00463561, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

  
4.16 Consulta. Servidor. Aposentadoria especial de professor. Afastamento. Familiar com 

doença. Atividades políticas. Contagem. O TCE/SC não conheceu de Consulta formulada 
pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI acerca da contagem 
do período de afastamento para cuidados de familiar com doença nos cálculos para a 
aposentadoria especial de professor e sobre o período de afastamento para atividades políticas, 
como, p. ex., candidato a vereador. Contudo encaminhou os Prejulgados 2038, 2024, 2020, 1903, 
1802. Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município 
de Itaiópolis, no qual questiona: “Quanto ao período de afastamento para cuidados de familiar 
com doença, tal período pode ser considerado em período para aposentadoria especial de 
professor? Quanto ao período de atividades políticas (candidato a vereador)”.  Inicialmente, o 
Relator informou que a área técnica entendeu que a “situação formulada na presente Consulta 
não se amolda aos requisitos de admissibilidade estipulados nos incisos II, III, IV e V do art. 104 
do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de caso concreto e não haver requerimento 
formal assinado pelo consulente”. Ademais, observou que o consulente “não indicou de forma 
precisa da dúvida ou controvérsia suscitada e, não apresentou parecer da assessoria jurídica da 
entidade autárquica, inviabilizando, assim, a análise do presente processo”.  O Relator ponderou, 
por essas razões, que a Consulta não deve ser recebida e encaminhou o item 4 do Prejulgado 
2020: “Para que o professor readaptado possa ter direito à redução do tempo para a 
aposentadoria, na forma do art. 40, §5º, da Constituição Federal, é essencial que a nova função 
enquadre-se em uma das hipóteses do art. 67, § 2º, da Lei n. 9.394/96, inserido pela Lei n. 
11.301/06, não bastando apenas a condição de professor”, além dos Prejulgados acima 
mencionados. @CON-20/00134674, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=911
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400463561
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2038
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2024
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2020
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1903
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1802
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2020
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000134674
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 86 de 112 

 

4.17 Consulta. Servidores. Proventos. Averbação de vantagem de natureza temporária. 
Regência de classe. Repercussão da EC 103/2019. Lei Complementar em desacordo com 
a alteração constitucional superveniente. O TCE/SC respondeu à Consulta formulada pela 
Diretora-Executiva do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, acerca da incorporação 
de verbas transitórias previstas em legislação municipal à luz da Emenda Constitucional n. 
103/2019, com a criação do Prejulgado 2245, informando que: "os professores e os servidores 
do Município de Canoinhas que implementaram os requisitos para aposentadoria entre a vigência 
da Lei Complementar Municipal n. 069/2019 e a Emenda Constitucional n. 103/2019 não 
poderão averbar as rubricas denominadas “Gratificação de regência de classe” e “Gratificação 
pelo exercício de função especializada de magistério” devido ao fato de a Lei Complementar 
Municipal n. 069/2019 trazer como fator de proporcionalidade a contagem de tempo em “anos 
de contribuição previdenciária”, não admitindo a contagem em fração de anos ou meses”. E 
complementou: “Os professores e os servidores do Município de Canoinhas que implementaram 
os requisitos para aposentadoria após do advento da Emenda Constitucional n. 103/2019 não 
poderão averbar as rubricas denominadas ‘Gratificação de regência de classe’ e ‘Gratificação pelo 
exercício de função especializada de magistério’ devido à vedação imposta pela referida Emenda 
Constitucional. No caso dos professores e dos servidores do Município de Canoinhas que 
implementaram os requisitos para aposentadoria antes da data de entrada em vigor da Lei 
Complementar (municipal) n. 069/2019, em 17/09/2019, mas não requereram o benefício 
aposentatório, aplicam-se as disposições relativas aos demais ativos, uma vez que anteriormente 
à data de publicação da referida Lei Complementar não havia previsão legal de averbação das 
vantagens denominadas ‘Gratificação de regência de classe’ e ‘Gratificação pelo exercício de 
função especializada de magistério’”.  Trata-se de Consulta formulada pela Diretora-Executiva 
do Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV, que apresentou a seguinte questão: "Com a 
promulgação da EC 103/2019, o § 9º do artigo 39 foram vedadas as incorporações de vantagens 
de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão 
à remuneração do cargo efetivo. Ocorre que em 17/09/2019, o Município de Canoinhas teve 
publicada a Lei Complementar nº 069/2019, de 17/09/2019, que alterou dispositivos da Lei 
Complementar nº 038/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos do Magistério, com previsão de 
incidência de contribuição previdenciária e permitindo a incorporação proporcional ao tempo 
contribuído sobre a verba intitulada ‘regência de classes’ aos profissionais do magistério. Desta 
forma, nos socorremos às Vossas Excelências no sentido de interpretarmos a forma legal de 
aplicação da norma municipal de que trata a LC nº 069/2019 perante a nova norma constitucional 
trazida pela EC nº 103/2019: 1 – No caso dos professores que implementaram os requisitos para 
aposentadoria antes da data da publicação da EC 103/2019 é possível averbar averba ‘regência 
de classe’ desde que cumpridas as exigências da LC nº 069/2019? 2 – No caso dos professores 
que implementaram os requisitos para aposentadoria ou vierem a implementá-los a partir de 
13/11/2019 é possível averbar a verba ‘regência de classe’ desde que cumpridas as exigências da 
LC nº 069/2019, tendo como data limite do cálculo a mesma da publicação (13/11/2019)? Ou 
qual outra data limite a ser considerada? 3 - No caso dos professores que implementaram os 
requisitos para aposentadoria antes da data de entrada em vigor da LC nº 069/2019, em 
17/09/2019, é possível averbar a verba ‘regência de classe’ desde que cumpridas as suas 
exigências? Em caso afirmativo qual a data limite para o cálculo?"  Inicialmente, o Relator 
destacou que "o cerne da questão trazida à baila na presente Consulta refere-se à possibilidade de 
incorporação de determinadas verbas aos proventos de servidores do Município de Canoinhas, 
nos termos previstos na Lei Complementar (municipal) n. 069/2019, à luz da Emenda 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2245
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Constitucional n. 103/2019. A Lei Complementar (municipal) n. 069/2019 promoveu alterações 
no Plano de Cargos do Magistério Municipal (LC n. 038/2011) e estabeleceu que as rubricas 
intituladas 'gratificação de regência de classe' e 'gratificação pelo exercício de função especializada 
de magistério' poderiam, após cada ano de exercício das atividades correspondentes, ser 
incorporadas aos proventos de aposentadoria".  O Relator apontou que "até o advento da LCM 
n. 069/2019, publicada em 17/09/2019, não havia respaldo jurídico para a incorporação de tais 
gratificações aos proventos dos servidores que as percebiam, consoante dispositivo legal até então 
em vigor”.  E concluiu que "ao analisar as questões da consulta, verifica-se que a Lei 
Complementar (municipal) n. 069/2019 possibilitou a incorporação de verbas como a Regência 
de Classe aos proventos de aposentadoria de professores. Contudo, a incorporação da referida 
verba passou a ser vedada por força da Emenda Constitucional n. 103/2019. Portanto, 
considerando o breve período de vigência da Lei Complementar (municipal) n. 069/2019, 
consideravelmente inferior a um ano, tem-se que não poderia ser concretizada qualquer 
averbação solicitada nesses termos". @CON-20/00360330, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 77, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
4.18 Consulta. Previdenciário. Transferência de Recursos. Fundo Previdenciário. 

Insuficiência financeira da folha de pagamento de inativos e pensionistas. Proibição de 
usar recursos do Fundo Previdenciário no Fundo Financeiro. O TCE/SC respondeu à 
Consulta formulada pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município de Lages - 
LagesPrevi, acerca da possibilidade de transferência de recursos do Fundo Previdenciário para 
pagamento da insuficiência financeira da folha de pagamento dos inativos e pensionistas do 
Fundo Financeiro, com a criação do Prejulgado 2246.  Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Lages - LagesPrevi, que apresentou as 
seguintes questões: "1. A Portaria MF nº 464/2018 é também aplicável pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina - TCE/SC para o exercício da sua fiscalização? 2. É possível a 
utilização de recursos do Fundo Previdenciário para o pagamento de insuficiência da folha dos 
inativos e pensionistas do Fundo Financeiro? 3. Na impossibilidade de utilização do Fundo 
Previdenciário para o pagamento de insuficiência da folha dos inativos e pensionistas do Fundo 
Financeiro, caso isso ocorra poderá haver responsabilização? 4. A edição da LC n. 173/2020 
justificaria a utilização dos recursos, considerando o contexto da situação de emergência e das 
dificuldades financeiras e orçamentárias que assolam os municípios em razão da pandemia?" O 
Relator destacou que "o mérito da consulta trata da viabilidade de utilização em tese de recursos 
previdenciários vinculados a determinado rol de filiados ao Regime Próprio de Previdência Social 
– RPPS do município de Lages – LagesPrevi -, do Fundo Previdenciário, para cobrir a 
insuficiência financeira oriunda do pagamento da folha dos ativos e pensionistas do Fundo 
Financeiro, fundos estes que foram segregados como forma de equacionar atuarialmente o 
regime próprio. De acordo com o exposto pela área técnica, a segregação da massa de segurados 
do LagesPrevi foi aprovada pela Lei Complementar Municipal nº 427/2013, havendo o Fundo 
Financeiro, baseado no sistema de repartição, que desde 2018 possui insuficiência de recursos; e 
o Fundo Previdenciário que está com superávit financeiro e atuarial, baseado no sistema de 
capitalização".  O Relator respondeu aos questionamentos da Consulente conforme os termos 
constantes do novo prejulgado, resumindo que "não há permissão expressa para utilização dos 
recursos de um fundo para cobrir despesas de fundo diverso no RPPS. Logo, apesar das 
dificuldades trazidas pela pandemia, a Lei Complementar Federal nº 173/2020 não justifica a 
utilização dos recursos da forma que o Consulente postula".  Segundo o entendimento firmado 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000360330
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2246
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no Prejulgado, "A Portaria MF nº 464/2018, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações 
atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o 
equacionamento do déficit atuarial, será também aplicável pelo Tribunal de Contas de Santa 
Catarina para exercício de sua fiscalização. Não é possível a utilização de recursos do Fundo 
Previdenciário para a cobertura da insuficiência financeira da folha dos inativos e pensionistas do 
Fundo Financeiro, conforme dispõem as normas contidas no art. 1º, III da Lei Federal nº 
9.717/98, combinado com os arts. 58 e 59 da Portaria MF nº 464/18; art. 167, XII da CF/88; 
art. 9º, § 2º da Lei Complementar nº 173/20, combinado com o art. 1º, § 3º, I e art. 2º, III, estes 
da Portaria SEPT/ME nº 14.816/20”. E “Havendo comprovado descumprimento dos 
dispositivos elencados no item imediatamente anterior, as condutas serão apuradas e os agentes 
públicos responsabilizados estarão sujeitos às penalidades cabíveis no grau de suas culpabilidades. 
A edição da LC nº 173/2020 não justifica a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para 
a cobertura da insuficiência financeira da folha dos inativos e pensionistas do Fundo Financeiro, 
mesmo considerando o contexto da situação de emergência e das dificuldades financeiras e 
orçamentárias em razão da pandemia, pois a referida lei não autoriza esta situação, bem como 
seu regulamento (Portaria SEPT/ME nº 14.816/20) veda expressamente esta prática”. @CON-
20/00283327, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
4.19 As instituições responsáveis pelos regimes próprios de previdência social, durante o 

período necessário para que sejam realizadas as adequações destinadas ao cumprimento 
das regras contidas nos §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/19, poderão 
manter a operacionalização do pagamento dos benefícios que passaram a ser de 
responsabilidade do ente federado, desde que seja efetuada a devida compensação 
financeira. Versam os autos sobre Consulta formulada por presidente de instituto de previdência 
social municipal, nos seguintes termos: “1 - O Ente deve continuar pagando os benefícios que 
foram excluídos do rol de benefícios previdenciários? 2 - O Ente pode devolver esta 
responsabilidade para o RPPS e este arcará com essa despesa até 31/07/2020? 3 - Qual o 
posicionamento desta Egrégia Corte com relação ao assunto?” Diante desses questionamentos, 
o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que “As 
instituições responsáveis pelos regimes próprios de previdência social, durante o período necessário para que sejam 
realizadas as adequações destinadas ao cumprimento das regras contidas nos § 2º e 3º da Emenda Constitucional 
n. 103/2019, poderão manter a operacionalização do pagamento dos benefícios que passaram a ser de 
responsabilidade do ente federado, desde que seja efetuada a devida compensação financeira”. O conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, que proferiu o voto vencedor, reconheceu que a Emenda Constitucional 
n. 103/19 não estabeleceu período de vacatio legis para a vigência das normas contidas em seu art. 
9º, § 2º e 3º, nem condicionou suas eficácias à edição de norma infraconstitucional, como fez 
para tantas outras de suas disposições, de modo que, desde a data da publicação da referida 
emenda constitucional, as regras estabelecidas pelos citados dispositivos passaram a produzir 
plenamente seus efeitos, ou seja, desde a data de 13/11/19, o ente federado ao qual pertence o 
RPPS passou a ser o responsável financeiro pelas despesas decorrentes dos demais benefícios 
não previstos no art. 9º, § 2º, da aludida emenda e daqueles referentes aos afastamentos por 
incapacidade para o trabalho e o salário-maternidade. Não obstante, asseverou que tal fato não 
impede que, temporariamente, o instituto responsável pelo RPPS mantenha a operacionalização 
do pagamento de tais verbas, mediante compensação financeira a cargo do ente, tendo em vista 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000283327
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000283327
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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que não seria razoável exigir que o ente instantaneamente reunisse as condições necessárias para 
realizar os pagamentos dos benefícios que passaram a ser de sua responsabilidade, inclusive 
criando uma estrutura de processamento que envolve recursos humanos, sistemas informatizados 
e conhecimento especializado. Ademais, salientou que a realização de tais despesas demandará 
do ente a alteração de suas normas locais sobre a matéria, bem como a reprogramação 
orçamentária e financeira, razão pela qual a exigência de assunção imediata da operacionalização 
do pagamento por parte do ente, sem considerar essas necessidades de adaptação, pode inclusive 
ocasionar a descontinuidade no pagamento das verbas, gerando prejuízo aos beneficiários. Nesse 
diapasão, sublinhou que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério 
da Economia, ao editar a Portaria n. 1.348/2019, concedeu aos entes federados o prazo de até 
31/7/2020, para que comprovassem a vigência de norma dispondo sobre a transferência do 
RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade 
temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, tendo 
reconhecido que a assunção de benefícios que por anos estiveram sob a guarda das unidades 
gestoras de RPPS exige do ente federativo uma reorganização interna para assumir os atos 
procedimentais de execução, ainda que deva necessariamente suportar a responsabilidade 
patrimonial e financeira pelos benefícios não previdenciários. Destacou, ainda, que o art. 1º da 
Portaria n. 18.084/20, também da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, prorrogou para 
o dia 30/9/2020 o prazo assinalado na norma anterior, exclusivamente para os fins de emissão 
do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), de modo que a permissão de que os 
pagamentos sejam realizados pelo RPPS, com o posterior repasse financeiro pelo ente federado, 
não afasta a responsabilidade estabelecida nos §§ 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 103/2019e 
mitiga eventuais efeitos práticos negativos na aplicação das normas, atendendo, de todo modo, 
aos objetivos do legislador constituinte derivado, de direcionar os recursos previdenciários para 
o pagamento e a administração apenas dos benefícios de mesma natureza. Nesse particular, o 
conselheiro Cláudio Couto Terrão salientou que a norma referida pelo art. 1º, I, b, da Portaria n. 
1.348/2019pode até mesmo prever que o RPPS seja remunerado pelo serviço prestado ao ente 
federativo no período de transição para a transferência, consistente na operacionalização dos 
pagamentos dos benefícios não previdenciários, nos moldes do que dispõe o § 1º do art. 16 
da Portaria n. 402/08 do então Ministério da Previdência Social, bem como que o sistema 
instituído admite inclusive a manutenção da execução desse serviço operacional na unidade 
gestora, à semelhança do que estabelece o § 1º do art. 14 da Portaria n. 402/08para a prestação 
dos serviços de assistência médica, com a contabilização dos recursos em separado e vedada a 
transferência de recursos entre as contas, observada a responsabilidade financeira fixada pelo § 
3º do art. 9º da Emenda Constitucional n. 103/2019. Sendo assim, nas duas hipóteses, a 
operacionalização dos pagamentos de benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, 
salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão e outros pela unidade gestora do RPPS não 
implica utilização de recursos previdenciários, restando atendidos os propósitos da alteração 
constitucional. O voto do conselheiro Cláudio Couto Terrão foi aprovado por maioria, ficando 
vencidos, em parte, o conselheiro relator Durval Ângelo e o conselheiro Wanderley Ávila, que 
votaram no sentido de que após a publicação da Emenda Constitucional n. 103/2019, no dia 13 
de novembro de 2019, é vedado o pagamento pelos Regimes Próprios de Previdência Social dos 
benefícios que foram excluídos do rol de benefícios previdenciários, ficando a cargo desses 
Regimes apenas as aposentadorias e as pensões por morte, e que o prazo concedido até o dia 
31/7/2020 é para que o ente federativo comprove a vigência de norma que disponha sobre a 
transferência do RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 90 de 112 

 

de incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-
reclusão. Consulta n. 1084249, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 220, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
4.20 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pode processar e conceder 

aposentadoria aos servidores efetivos de outros órgãos da Administração direta, 
autárquica e fundacional do Estado, cedidos para o exercício de cargo em comissão de 
recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração, somente no caso das cessões que 
tiverem seu termo inicial antes da vigência da EC nº 20/1998 – ainda que com 
prorrogações posteriores, descontinuadas por lapsos temporais e para diferentes órgãos. 
Em Consulta formulada por deputado, então presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e admitida somente quanto ao primeiro questionamento, qual seja: “À vista do comando 
expresso no art. 38 da Lei Complementar n. 64/2002, é possível o processamento e a concessão 
de aposentadoria por este Poder Legislativo a servidores efetivos de outros órgãos da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Estado, que aqui se encontrem no exercício de 
cargos em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração?”, o Tribunal Pleno 
fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: Somente é possível ao 
órgão cessionário mineiro processar e conceder aposentadoria aos servidores efetivos de outros órgãos da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Estado, que se encontrem deste antes da edição da EC n. 
20/1998 cedidos para o exercício de cargo em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração – 
ainda que com prorrogações posteriores, descontinuadas por lapsos temporais e para diferentes órgãos – com 
fundamento no art. 40, caput, da Constituição da República de 1988, admitindo-se nessa hipótese, diante da 
estabilidade da relação jurídica, a prevalência do princípio da segurança jurídica, postulado da essência do próprio 
Direito, notadamente, do Estado Democrático de Direito, dando, por fim, solução de forma a preservar a justiça 
no caso em tese apresentado. O relator, conselheiro Sebastião Helvecio, reconheceu a impossibilidade 
de o Poder Legislativo Mineiro processar e conceder aposentadoria a servidores efetivos que lhe 
foram cedidos por outros órgãos e Poderes da Administração Pública direta, autárquica e 
fundacional do Estado de Minas Gerais, por imperativo do art. 38 da Lei Complementar Estadual 
n. 64/2002, bem como do art. 40, §§ 2º e 13, da Constituição da República, com redação dada 
pela EC n. 20/1998. No entanto, ponderou que a situação dos servidores públicos não pode ser 
interpretada em caixa única, tendo em vista que o regime jurídico-administrativo e, também, o 
previdenciário que lhes rege, foi, desde a promulgação da Constituição, objeto de diversas 
alterações legislativas. Desse modo, destacou que nem sempre os servidores cedidos a outros 
órgãos da Administração Pública Estadual tiveram o mesmo tratamento, na medida em que, até 
a edição da EC n. 20/1998, o Regime Próprio de Previdência Social não estava adstrito somente 
aos servidores públicos ocupantes de cargo público de provimento efetivo, albergando, também, 
aqueles servidores ocupantes de cargos em comissão, designados etc. Esclareceu, também, que o 
tempo de serviço prestado até a data da promulgação da referida emenda poderia ser considerado 
como tempo de contribuição no momento da aposentadoria do servidor, e que, mais adiante, em 
2003, a Emenda Constitucional n. 41/03 pôs fim à integralidade e à paridade como direito do 
servidor público, sem, contudo, garantir estes direitos aos servidores que ingressaram no serviço 
público após 31 de dezembro de 2003. Com efeito, realçou que os servidores cedidos sem ônus 
para o cedente e ocupantes no cessionário de cargo em comissão poderiam deter a expectativa 
de se aposentar no órgão no qual prestavam serviços comissionados, considerando que, neste 
Estado, se admitia a aposentadoria do servidor ocupante de cargo em comissão pelo RPPS, e que 
somente com o advento da EC n. 20/1998 deixou de vigorar a possibilidade de se adicionar, no 
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momento da aposentadoria, qualquer verba, se incorporável nos termos da lei, que ultrapassasse 
o valor da remuneração no cargo efetivo. Sublinhou, outrossim, que os Regimes Próprios podem 
definir, em suas legislações, verbas que podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária, 
desde que autorizada pelo servidor, a exemplo da autorização contida na Lei Complementar n. 
64/2002, acrescentada pela Lei Complementar Estadual n. 79/2004, permitindo aos servidores 
públicos efetivos do Estado de Minas Gerais, cedidos a qualquer que seja o órgão estadual, o 
direito de incluir, em sua base de contribuição previdenciária, a parcela remuneratória decorrente 
do exercício do cargo em comissão, restando mitigada, portanto, a regra de vinculação do 
servidor, para fins previdenciários, à sua remuneração do cargo efetivo, desde que respeitadas, 
contudo, as regras constitucionais. Diante desse cenário, a relatoria concluiu que, no caso das 
cessões que tiveram seu termo inicial antes da vigência da EC n. 20/1998 e que por motivo de 
interesse público, perduram até hoje, em atenção ao princípio segurança jurídica e considerando 
que a Administração Pública optou, dentro dos limites legais, por mantê-las, prorrogando-as ou 
renovando-as para outros órgãos, é permitida a aposentadoria no órgão cessionário, com 
comunicação ao órgão cedente para a adoção das providências cabíveis quanto à declaração de 
vacância do cargo público de provimento efetivo, sem que isso implique ofensa à autonomia dos 
Poderes. Nesse passo, destacou que se o ordenamento jurídico franqueia ao servidor efetivo, 
ocupante de cargo de provimento em comissão, que inclua, na base de cálculo de suas 
contribuições, os valores percebidos em decorrência do exercício do cargo em comissão, não se 
há de admitir que, quando calculados seus benefícios previdenciários, esses mesmos valores sejam 
desconsiderados, sob pena de configurar-se um enriquecimento sem causa da Administração, de 
modo que, para os servidores que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor 
da EC n. 20/1998 e que foram cedidos, também anteriormente a essa data, a outro Poder, para 
ocuparem cargo de provimento em comissão, os valores percebidos em decorrência do exercício 
desses cargos devem integrar a base de cálculo dos benefícios previdenciários. Lado outro, quanto 
às cessões procedidas posteriormente à alteração constitucional perpetrada pela EC n. 20/1998e 
referentes a servidores que não foram cedidos anteriormente a este marco, o relator asseverou 
que o órgão cessionário mineiro não poderá processar nem conceder aposentadoria a servidor 
efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, colocado a sua disposição, para 
exercício de cargo comissionado, por força da redação conferida aos §§ 2º e 13 do art. 40 pela 
aludida Emenda Constitucional e diante do art. 38 da Lei Complementar Estadual n. 64/2002. O 
voto do relator foi aprovado por maioria, vencidos o conselheiro substituto Licurgo Mourão e o 
conselheiro Gilberto Diniz, que votaram no sentido da impossibilidade de a Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais processar e conceder aposentadoria a servidor público 
efetivo de outro Poder, órgão ou entidade estadual que se encontre cedido àquela Casa Legislativa 
e lá esteja exercendo cargo em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração. 
Consulta n. 942075, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 220, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
4.21 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. 

Contagem de tempo de serviço. Marco temporal. É permitida a contagem ponderada de 
tempo de serviço prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres no serviço público em 
período posterior ao advento da Lei 8.112/1990. Até a edição da EC 103/2019, devem ser 
aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial 
contidas na Lei 8.213/1991, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 
Após a edição da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sob 
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condições especiais pelos servidores obedecerá a legislação complementar (art. 40, § 4º-C, da 
Constituição Federal). Acórdão nº 12356/20,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.22 Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Tempo de contribuição. 

Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria. Negativa de registro. É legal, para 
fins de aposentadoria estatutária, a averbação de tempo de contribuição ao Regime Geral de 
Previdência Social correspondente à atividade laboral exercida no período entre a emissão do ato 
inicial de aposentadoria e o retorno do servidor ao cargo público em decorrência da negativa de 
registro da concessão. Acórdão nº 12252/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.23 Pessoal. Tempo de serviço. Carreira. Limite mínimo. Aposentadoria. Cargo. Soma. 

Concurso Público.  Para o cumprimento do requisito de tempo mínimo de carreira para fins de 
aposentadoria, não se admite a soma dos tempos de serviço prestados em cargos cujas 
investiduras requeiram aprovação em concursos públicos distintos. Acórdão nº 12296/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.24 Aposentadoria por invalidez. Art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/2012. Benefício 
concedido antes do Acórdão 3555/18 – Tribunal Pleno. Efeito ex nunc. Preenchimento 
dos requisitos necessários. Registro. Conforme se extrai dos Pareceres, a concessão do 
benefício de aposentadoria por invalidez ao servidor, no cargo de "Operador de trator de esteira" 
do Município de Cascavel, preencheu os requisitos do artigo 1º da Emenda Constitucional 
70/2012. No entanto, o Ministério Público de Contas opinou pela negativa de registro do ato, 
em razão do cálculo dos proventos ter sido realizado com fundamento em dispositivo de lei 
municipal declarada inconstitucional por este Tribunal. Entretanto, conforme tem se manifestado 
esta Corte de Contas, a exemplo dos Processos 287483/15, 92437/16, 170440/16, todos 
envolvendo esta mesma temática, embora os efeitos das decisões deste Tribunal tenham sido 
suspensos por meio da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, tal fato não 
interfere nos presentes autos, pois o objeto da referido remédio constitucional é justamente 
impedir que se negue o registro aos atos de aposentadoria embasados na lei municipal ou, 
alternativamente, a sua modulação de efeitos a fim de evitar prejuízos ao servidores públicos. O 
ato de inativação aqui discutido foi emitido em 16/03/2015, ou seja, antes da data fixada pelo 
Acórdão n.° 3267/19 - Pleno como início da modulação dos efeitos da decisão proferida no 
Incidente de Inconstitucionalidade (29/11/2018). Assim, a decisão do Mandado de Segurança 
que tramita na Justiça Comum, não irá interferir no registro dos atos de inativação anteriores a 
29/11/2018. Processo nº 407373/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
4.25 Pensão. Cálculo realizado em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal. Necessidade de definir valores do benefício com base no cálculo 
estabelecido no artigo 40, §7º, da Constituição da República (com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003) para, após, verificar a necessidade de adequá-los ao 
teto previsto no artigo 37, IX, da Constituição. Determinação à entidade previdenciária 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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para que retifique o cálculo do benefício. ACORDAM os membros da Segunda Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, nos termos propostos pelo Relator, 
Auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, determinar à PARANAPREVIDÊNCIA que, no 
prazo de 30 dias, retifique os cálculos da presente pensão, adequando-os ao entendimento fixado 
pelo Supremo Tribunal Federal - no sentido de definir os valores com base no cálculo 
estabelecido no artigo 40, § 7º, da Constituição da República (com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n.° 41/2003) para, após, verificar a necessidade de conformá-los ao teto previsto 
no artigo 37, IX, da Constituição -, conforme demonstrativo apresentado. Processo nº 
138832/14, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
 
4.26 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Prejulgado 

28. Opção por regra de transição inaplicável. Negativa de registro.  Da análise das peças 
processuais, extrai-se que o momento de ingresso no cargo público municipal - 01/06/1986 - 
não se compatibiliza com a forma de cálculo de aposentadoria escolhida pela servidora, conforme 
Termo de Opção de peça 5 (regra do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/20032). Por tal 
regramento, exige-se ingresso em cargo efetivo até 31/12/2003, considerando a devida 
continuidade dos tempos de contribuição ao RPPS, ou RGPS no regime estatutário. A servidora 
ingressou nos quadros do Município em 01/06/1986, sob à égide da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. Houve mudança para o regime estatutário em 2006 e, a partir de 01/01/2007, 
seus descontos previdenciários passaram a ser direcionados ao Regime Próprio competente 
(Paranaguá Previdência). Foi, portanto, ocupante de emprego público - amparada pelo regime 
celetista - até 2006, quando se deu a transformação de seu emprego em cargo, por força da Lei 
Complementar Municipal nº 46/2006, passando à qualidade de servidora pública estatutária. 
Ocorre que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, restringiu-se aos 
servidores ocupantes de cargo efetivo a concessão de aposentadoria pelas normas do Regime 
Próprio de Previdência Social. Nesse caso concreto, para que fosse possível aplicar as regras de 
transição escolhidas pela servidora, o prazo limite para sua titularização em cargo público de 
provimento efetivo/estatutário, corresponderia a 31/12/2003 (data de publicação da Emenda 
Constitucional nº 41/2003). Porém, referida titularização ocorreu apenas no ano de 2006, com a 
vigência da Lei Complementar Municipal nº 46. Não se aplicam, portanto, as regras de transição 
da Emenda Constitucional nº 41/2003 ao Regime Próprio de Previdência instituído após a sua 
entrada em vigor. Desse modo, a interessada não implementou todos os requisitos para se 
aposentar pela regra escolhida. Nesse sentido dispõe o Prejulgado nº 28: (...) Quanto aos servidores 
efetivados e os que tiveram seus empregos transformados em cargos públicos, entende-se que, no caso das migrações 
de regime realizadas após a Constituição Federal de 1988, mediante lei, são aceitas para fins de regras de ingresso, 
desde que efetuadas até as datas limites de ingresso de cada uma das Emendas 20/98 (no caso do art. 8º), 
41/2003, 47/2005 e 70/2012; (...) Para EC 41/2003: o ingresso no serviço público dever ter ocorrido em 
cargo efetivo até 16/12/1998 ou 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado ao RPPS ou RGPS, 
sendo neste apenas os regidos pelo regime estatutário; (...) Processo nº 945010/14, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 
/ 2020 - Portal TCE-PR 
 
 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Matéria de ordem 

pública. É possível relevar a ausência de alegação quanto a obscuridade, omissão ou contradição 

no acórdão recorrido e conhecer de embargos de declaração opostos com a finalidade de arguir 

vício em matéria de ordem pública, uma vez que questões dessa natureza não se sujeitam à 

preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo. Acórdão nº 2701/2020, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 

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

 

5.2 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Comunicação 

processual. Notificação. Não se conhece de embargos de declaração contra notificação do 

TCU, pois tal espécie recursal é meio para corrigir ato de cunho decisório, não servindo para 

dirimir dúvidas em relação a atos meramente de comunicação do Tribunal. Acórdão nº 

11289/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 

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

 

5.3 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão preliminar. 

Quando o Ministério Público junto ao TCU suscita apenas questão preliminar em seu parecer 

(art. 62, § 2º, do Regimento Interno do TCU), não se pode exigir dele que se manifeste quanto 

ao mérito processual, por ser órgão funcionalmente independente, nos termos constitucionais e 

legais. Contudo, caso a preliminar apresentada não seja acolhida, não é obrigatório o retorno dos 

autos ao órgão ministerial para manifestação de mérito. Acórdão nº 11153/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 

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

 

5.4 Direito Processual. Citação. Solidariedade. FUNDEF. Precatório. Juros de mora. 

Honorários advocatícios. Na citação solidária de gestores signatários de contrato advocatício e 

dos respectivos escritórios ou profissionais contratados, em face do pagamento dos honorários 

com recursos dos precatórios do extinto Fundef, é desnecessário calcular ou destacar do valor 

do débito apurado a quantia relativa aos juros de mora, porquanto esta deve ter a mesma 

destinação do principal - a aplicação exclusiva em despesas de manutenção e desenvolvimento 

do ensino, nos termos dos arts. 60, do ADCT, 21, da Lei 11.494/2007, 2º, da Lei 9.424/1996 e 

70, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Acórdão nº 2758/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 

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

 

5.5 Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Suspensão. Força maior. Advogado. Doença.  

Não configura caso de força maior, para efeito de suspensão de prazo processual, a patologia do 

advogado que não impede sua atuação profissional de forma absoluta, em especial diante da 

possibilidade de substabelecimento do mandato que lhe fora outorgado. A patologia do advogado 

apta a configurar força maior deve observar as características de imprevisibilidade e da 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9426.htm#:~:text=Adquirir%2C%20receber%2C%20transportar%2C%20conduzir,a%20quatro%20anos%2C%20e%20multa.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20culturais.
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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involuntariedade, de modo a obstar a prática de atos processuais. Acórdão nº 11553/20, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 

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

 

5.6 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Instrução de processo. 

Relatório. Divergência. Não há omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração 

quando a matéria é enfrentada na instrução da unidade técnica que consta do relatório e integra 

as razões de decidir da deliberação embargada, assim como na hipótese de haver aspectos 

divergentes entre o encaminhamento por ela proposto e o que foi compreendido pelo julgador, 

quando tais questões são objeto de considerações específicas. Acórdão nº 11309/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 

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

 

5.7 Pedido de Rescisão. Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Nulidades 

inexistentes. Violação à literal disposição de lei. Razoabilidade. Segurança Jurídica. 

Conhecimento e procedência. A Unidade Técnica ao opinar pela procedência do Pedido de 

Rescisão, afirmou que o Acórdão rescindendo violou os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, citando os autos nº 3882-0/13 (relativos à 20ª Maringá Liquida - 2012), em que o 

apontamento de incompatibilidade foi considerado como item meramente formal; porém, "o 

escopo de análise e o arcabouço fático foram essencialmente idênticos". De fato, conforme 

dispõe o Decreto-Lei nº 4.657/194214 (com a redação dada pela Lei nº 13.655/2018), em seu 

artigo 22, caput, "na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 

prejuízo dos direitos dos administrados". Ainda, no artigo 30, caput, disciplina: "as autoridades 

públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por 

meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas". Sendo assim, a 

inexistência de alguma particularidade ou especificidade no convênio, só reforça o entendimento 

de que a reforma da decisão é medida que se impõe. Destarte, aplicando o princípio da 

razoabilidade e com base na fundamentação, conclui-se pela procedência do pleito, rescindindo 

o Acórdão nº 1210/17-S2C, e julgando regulares as contas de transferência celebrada por meio 

do Convênio, com o afastamento das multas administrativas recomendações impostas, e a 

exclusão dos nomes dos responsáveis do cadastro de agentes com contas irregulares, no tocante 

à decisão rescindida. Acórdão nº 2435/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do 

TCEPR nº 82, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-

jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#8 

 

5.8 Processual. Citação. Comparecimento espontâneo de pessoa jurídica. O comparecimento 

espontâneo de pessoa jurídica, por meio de seu representante legal, em processo de contas, supre 

a falta de citação. Acórdão nº 309/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, 

disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348874.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348874.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#8
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#8
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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5.9 Processual. Competência. Cautelares. Suspensão de pagamentos contratuais. No 

exercício da competência para expedir medidas cautelares, o Tribunal de Contas pode, além de 

determinar à autoridade administrativa que promova a anulação de contrato com irregularidades 

e, se for o caso, da licitação de que se originou, suspender eventuais pagamentos com o objetivo 

de garantir o resultado útil de sua atuação.  Acórdão nº 306/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 

do TCEMT nº 68, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

5.10 O entendimento do STF (tema 899), no que se refere à prescritibilidade da pretensão 

ressarcitória de dano ao erário, fundamentada em decisão proferida em sede de controle, 

aplica-se apenas ao procedimento judicial de execução do título extrajudicial, e não aos 

processos em trâmite nos Tribunais de Contas. Versam os autos sobre representação, 

formalizada por vereador, acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência pública, 

do tipo “menor preço”, deflagrada por município, cujo objetivo foi a contratação de empresa 

especializada na execução dos serviços de limpeza pública, incluindo o fornecimento de 

equipamentos, mão de obra e demais insumos. Inspeção Extraordinária realizada pelo TCEMG 

no município em questão constatou diversas irregularidades no contrato administrativo e em seus 

seis aditivos que foram assinados entre os exercícios financeiros de 2011 e 2016. Parte dessas 

irregularidades (outubro de 2015 até agosto de 2016) ainda não foi alcançada pelo instituto da 

prescrição. Quanto a esse aspecto, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, ressaltou que o 

posicionamento deste Tribunal de Contas é no sentido de que as ações que visam ao 

ressarcimento ao erário são imprescritíveis, com fundamento no § 5° do art. 37 da Constituição 

da República, tese paradigma até hoje utilizada por esta Casa, e mencionou o recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

636886, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com repercussão geral 

reconhecida, Tema n. 899, em que, por unanimidade, concluiu ser “prescritível a pretensão de 

ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Ponderou que tal decisão 

não tratou do processo no Tribunal de Contas, mas da execução da decisão do Tribunal de 

Contas, ou seja, aplica-se apenas ao procedimento judicial de execução do título extrajudicial, e 

não aos processos em trâmite nas Cortes de Contas. Vale dizer que, uma vez descumprida a 

determinação do Tribunal de Contas, e por sua decisão ter eficácia de título executivo, nos termos 

dispostos da Constituição da República, a cobrança do ressarcimento passa a ocorrer em 

processo judicial, executado pelo “órgão jurídico” da entidade beneficiária da decisão 

(procuradorias estaduais, municipais ou advocacias das entidades administrativas), por exemplo, 

sendo que, no âmbito Estadual, somente a Advocacia-Geral do Estado – AGE moverá ação de 

execução de débito imputado pelo TCEMG. Passou, então, à análise dos apontamentos, após 

detalhar que a irregularidade consistente na contratação com sobrepreço foi verificada apenas 

nos serviços de equipe padrão e coleta de resíduos sólidos, posto que seus valores foram cotados 

acima dos limites da razoabilidade, bem superiores aos praticados no mercado, em decorrência 

da insuficiência do projeto básico elaborado na licitação, que não coibiu a apresentação de 

propostas com tais valores.1. Sobrepreço na composição de custos unitários ‒ equipe padrão, no 

exercício de 2012. De início, esclareceu quais os serviços foram englobados pelo termo “equipe 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4046531
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4046531
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4046531&numeroProcesso=636886&classeProcesso=RE&numeroTema=899
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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padrão”: coleta de resíduos sólidos especiais ou volumosos e imprestáveis, descartados pela 

população, que não são recolhidos pela coleta domiciliar normal, como entulhos, sofás, camas, 

pneus, resíduos metálicos, podas em geral, aparelhos eletrodomésticos etc. Foi identificada, pela 

auditoria, a contratação dos serviços de equipe-padrão com sobrepreço de mais de 50%, causado 

pela insuficiência do projeto básico constante no edital, que deu margem aos licitantes para 

apresentarem propostas com preços acima dos praticados no mercado. A Unidade Técnica 

apontou que a contratada incorreu em erro ao associar custos com veículos utilitários e 

encarregados diretamente ao quantitativo de resíduos coletados, além de desprezar aspectos 

fundamentais para o custo do item “equipe padrão”, o que acarretou uma superestimativa de 

combustível e horas produtivas de equipamentos, no valor de R$ 74.114,92 (setenta e quatro mil 

cento e quatorze reais e noventa e dois centavos), no exercício de 2012. Face ao exposto, 

entendeu que as razões apresentadas pelos defendentes, de que os preços refletiam os valores de 

mercado na região àquela época, se mostraram incapazes de sanar as irregularidades apontadas, 

ensejadoras de dano ao erário. 2. Sobrepreço na composição de custos unitários ‒ serviço de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no período de abril de 2013 a agosto de 2016. 

Salientou que, nos termos apresentados pela Unidade Técnica, os pagamentos foram realizados 

com preços acima dos limites da razoabilidade, superiores aos praticados no mercado, além de 

terem sido feitos sem a apresentação dos boletins de medição, conforme notas de empenho, 

fiscais e demais documentos anexados. Constatou que as medições foram realizadas em 2012 e 

abandonadas nos exercícios seguintes, e como a irregularidade ocorreu desde de 2013 até o final 

do contrato em 2016, entendeu que a responsabilidade pela irregularidade era do prefeito 

municipal, nos exercícios financeiros de 2013 a 2016. Com relação às defesas apresentadas, 

apontou que, para afastar o alegado sobrepreço, a empresa contratada anexou composições de 

custos incompatíveis com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (comparou 

insumos distintos para justificar os seus preços), e ainda computou, de maneira equivocada, 

veículos e encarregados (mão de obra) como custo direto associado à coleta de resíduos. Diante 

da complexidade da matéria, afirmou que o órgão técnico entendeu pertinente refazer o cálculo 

do preço de referência seguindo as recomendações do Instituto Brasileiro de Obras Públicas 

(IBRAOP) – que são procedimentos referendados e adequados para a análise dos serviços em 

tela – encontrando, assim, o montante total de R$ 962.791,18 (novecentos e sessenta e dois mil 

setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos) referente ao superfaturamento no serviço de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no período de abril de 2013 a agosto de 2016. 

Deste modo, diante da má elaboração do projeto básico, tendo sido a planilha orçamentária básica 

composta de valores superiores aos de mercado à época, o que gerou prejuízos aos cofres 

públicos, considerou irregular o presente apontamento. Uma vez comprovada a ocorrência de 

sobrepreço na contratação sob exame, asseverou restar clara a ocorrência de dano ao erário 

municipal, devendo o valor do dano apurado ser devolvido pelos responsáveis aos cofres 

municipais, no montante histórico, a ser devidamente atualizado e acrescido de encargos legais. 

Afirmou novamente que parte do período da vigência do contrato administrativo ainda não foi 

alcançado pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, de outubro de 2012 a 5 de julho de 

2016. Diante do exposto votou pela procedência da representação e determinou a 

responsabilização pessoal da prefeita municipal no exercício de 2011/2012, por ter ordenado as 
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despesas na execução do contrato no período de junho a outubro de 2012, referente ao item 

“Equipe Padrão”, para que procedesse ao ressarcimento do valor do dano ao erário de R$ 

74.114,92 (setenta e quatro mil cento e quatorze reais e noventa e dois centavos) a ser 

devidamente atualizado e acrescido de encargos legais, de forma solidária com a sociedade 

empresarial contratada para execução dos serviços. Determinou, também, a responsabilização 

pessoal do prefeito municipal e do secretário municipal de Atividades Urbanas, gestão 

2013/2016, em solidariedade com a empresa contratada, ao ressarcimento do valor do dano ao 

erário de R$ 962.791,18 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e um reais e 

dezoito centavos), a ser devidamente atualizado e acrescido de encargos legais, referente ao 

sobrepreço praticado na coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, no período de abril de 

2013 a agosto de 2016, sendo que, nesse caso, aplicou multa individual, no valor de R$ 9.627,91 

(nove mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), que corresponde a 1% do valor 

do dano à época apurado. Ao final, recomendou ao atual gestor que fossem feitas as devidas 

medições, com a finalidade de instruir a liquidação e o ordenamento de pagamento das despesas, 

em observância aos artigos 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64e Instruções Normativas deste 

Tribunal n. 09/2003 e n. 06/2013. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. 

Representação n. 862581, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 219, disponível em: 

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

 

5.11 Recurso. Embargos de Declaração. Arguição de prescrição. Ausência de fundamentação 

geral. Omissão específica de fundamentação na dosimetria das multas. Irregularidade 

das contas. Não provimento. Embargos de Declaração contra decisão que julgou as Contas 

Irregulares, com aplicação de multa. É pacífica e firme a jurisprudência do TCU, ao arrematar 

que o Relator não está obrigado a repetir os motivos pelos quais chegou à mesma conclusão 

quando se acosta e está embasado na sua própria unidade técnica, motivo pelo qual não prospera 

insurgência de omissão na fundamentação das irregularidades mantidas na Decisão embargada, 

assim como o Relator não está obrigado a fundamentar, explicitamente e justificadamente, que a 

elevação da multa ocorre proporcionalmente em função do valor da despesa irregular, visto que 

este último já é um fato notório e público, e cujo valor do dispêndio, inclusive, consta na decisão 

e em toda a instrução processual, tendo assim obedecido à proporcionalidade sem que seja 

necessário explicitar que atendeu ao referido princípio. A Segunda Câmara Virtual do Tribunal 

de Contas do Estado, por unanimidade de votos, decidiu pelo conhecimento dos Embargos, face 

sua tempestividade, legitimidade e adequação, e, no mérito, pelo não provimento, por não se 

configurar a ocorrência de prescrição e de suposta omissão no conteúdo do decisório embragado, 

sob o argumento de ausência de fundamentação geral na decisão sobre os motivos para 

manutenção das pechas, e de omissão específica de fundamentação, sobre os critérios utilizados 

para fixação dos valores referentes às multas aplicadas, mantendo o inteiro teor do Acórdão, que 

julgou as contas como Irregulares com multa. Acórdão nº 1630/20, Informativo de 

Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 

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

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977601
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1135905
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862581
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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5.12 Direito Processual. Acesso à informação. Sigilo. Manutenção. Confidencialidade. As 

informações sigilosas obtidas pelo TCU no exercício de sua atividade de controle externo devem 

ter sua confidencialidade preservada, cabendo ao próprio titular da informação sigilosa decidir 

sobre a sua divulgação. Acórdão nº 2917/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, 

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

 

5.13 Direito Processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da ampla 

defesa. Prejuízo. Intempestividade. Citação. Consideram-se iliquidáveis as contas, 

ordenando-se o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos (arts. 20 e 21 da Lei 

8.443/1992), quando, por fatores alheios à vontade do responsável, o longo transcurso de tempo 

entre a prática do ato e a citação comprometer o exercício regular da ampla defesa. Acórdão nº 

11936/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 

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

 

5.14 Pedido de Reconsideração. Julgamento de Pedido de Revisão. Não Conhecimento. 

Ausência de Documento Novo. O Pleno deu provimento a Pedido de Reconsideração, 

interposto pelo Ministério Público de Contas, resultando no não conhecimento de Pedido de 

Revisão anteriormente oferecido pelo responsável, em virtude do não preenchimento do 

requisito de documento novo, conforme previsto no art. 133, III da LCE nº 464/2012. Chegou-

se à conclusão de que o documento que embasou o pleito revisional não poderia ser considerado 

novo, uma vez que se tratava de documentação existente à época da decisão rescindenda, não 

ignorada pelo interessado, e cuja não utilização não resultou de caso fortuito ou força maior. 

Nesse sentido, entendeu-se que a inércia do gestor não poderia mais ser sanada em momento 

posterior ao trânsito em julgado da condenação, sob pena de ofensa ao devido processo legal, à 

coisa julgada administrativa, à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídico processuais. 

Processo nº 007025 / 2013 - TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

5.15 Reexame. Reanálise de contas de governo. Novas irregularidade. Reformatio in Pejus. 

Não incidência. Nova citação. Desnecessidade. Ausência de prejuízo prático. 

Manutenção do Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais. Analisando 

nova documentação consistente em LOA e LDO, bem como o Relatório Anual Consolidado do 

exercício financeiro de 2015, protocolados pelo recorrente juntamente com o Pedido de 

Reexame, este Tribunal de Contas decidiu pela manutenção das irregularidades iniciais apontadas, 

além da imputação de novas irregularidades relacionadas à prestação de contas do exercício pelo 

jurisdicionado. No voto condutor do Exmo. Conselheiro Relator Carlos Thompson Costa 

Fernandes, ficou delineado que a imputação de novas irregularidades apuradas no âmbito do 

processo de prestação de contas anuais do Ente não implicaria em reformatio in pejus tampouco 

ensejaria cerceamento de defesa, tudo isso à luz da ausência do plano prático do prejuízo. Assim, 

tendo em vista que o Tribunal apenas teria modificado a fundamentação da decisão recorrida, 

não haveria que se falar em mudança para pior de ordem qualitativa, visto que ambas as espécies 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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de sanção em debate emanaram de um mesmo núcleo fundamental, ou seja, da manutenção do 

Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais. Processo nº 010154 / 2016 – TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

5.16 Representação. Embargos de terceiro. Desconstituição de indisponibilidade de bem de 

terceiro, determinada em sede de medida cautelar. Aquisição de veículo em data anterior 

à nova ordem de constrição. Comprovação da propriedade e da boa-fé. Comprovação da 

alienação por outros meios. Provas documentais do alegado. Aplicação do art. 674 do 

CPC c.c o art. 166, III, da LCE nº 464/2012. Procedência dos Embargos. Determinação 

do bloqueio do bem. Em sede de Embargos de Terceiros, terceiro interessado requereu a 

desconstituição de ordem de indisponibilidade sobre veículo. A medida cautelar de 

indisponibilidade de bens e valores do embargado, oriunda da 2ª Câmara de Contas, 

correspondeu ao valor pago irregularmente a título de honorários advocatícios contratuais, que 

deveria recair, de forma solidária, sobre o patrimônio do advogado contratado e do gestor da 

prefeitura jurisdicionada à época dos fatos. Em face disso, foi impetrado Mandado de Segurança 

pelo contratado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) sustado 

provisória e precariamente os efeitos do Acórdão cautelar, no que se referia à determinação de 

indisponibilidade patrimonial do Impetrante, de modo que foram adotadas pelo eminente 

Relator, Conselheiro-Substituto Antônio Ed Souza Santana, todas as medidas necessárias. 

Contudo, no âmbito da Suspensão de Segurança (SS) 5335, ajuizada perante o Supremo Tribunal 

Federal, os efeitos da Decisão emanada da Corte de Contas foram restabelecidos, tendo em vista 

a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TJRN, nos autos do citado Mandamus, até seu 

trânsito em julgado. Nesse contexto, foi realizado novo registro da ordem de indisponibilidade 

de bens vinculados ao contratado, tendo sido atingido o veículo adquirido pela embargante em 

data anterior à referida indisponibilidade. Na situação posta, a Embargante apresentou 

documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), assinado e 

com firma reconhecida, em data anterior à nova ordem de indisponibilidade, constando o valor 

ajustado para a venda do referido bem, justificando, por sua vez, não ter realizado a transferência 

do registro do veículo para seu nome, em virtude da paralisação dos serviços realizados por parte 

do DETRAN/RN, em consequência da pandemia do Coronavírus. Nos autos, ainda, foi 

apensado o comprovante de transferência de valores - TED, no valor correspondente ao veículo 

negociado, tendo como credor o advogado contratado. Diante do contexto apresentado, 

entendeu o ilustre Relator que seria possível dessumir que a Embargante seria a proprietária do 

veículo em questão, uma vez que houve a comprovação da alienação por outros meios, desde a 

data constante do documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

(ATPV). Tal entendimento foi fundamentado na esteira do disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do 

Código Civil, segundo os quais a transferência do bem móvel ocorre com a tradição, de modo 

que, para o douto julgador, o registro do negócio no DETRAN teria a finalidade de conferir 

publicidade e segurança jurídica às transferências, não se tratando de ato indispensável à prova 

da propriedade. Dessa forma, acostou-se ao entendimento exarado em Parecer Ministerial, no 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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sentido de que, embora a alienação do bem não tenha sido perfectibilizada com o registro em 

nome da adquirente, vislumbrou-se que o imóvel foi transferido à terceiro de boa-fé pela tradição, 

merecendo este a proteção almejada nos Embargos interpostos. Ademais, aduziu-se que teria 

incidência à hipótese dos autos o disposto no artigo 674 do CPC, aplicado subsidiariamente, 

conforme permissivo do artigo 166, inciso III, da Lei Complementar nº 464/2012, de modo que 

os Embargos de Terceiro também poderiam ser manejados por terceiro proprietário, que seria 

justamente a hipótese ventilada nos autos. Registrou-se, também, que, quando realizada a 

autorização para transferência da propriedade do veículo para a Embargante, não havia ordem 

de indisponibilidade gravada sobre o veículo, tendo sido feito novo bloqueio administrativo 

apenas posteriormente. Por fim, a 2ª Câmara de Contas reconheceu a procedência dos Embargos 

de Terceiro, para que fosse desconstituída a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre o 

veículo automotor, objeto dos Embargos de Terceiro analisado. (Processo nº 18170/2015 – TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

5.17 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Débito. 

Ausência. Citação. Arquivamento. A tomada de contas especial deve ser arquivada quando o 

débito for descaracterizado antes da citação, tendo em vista a ausência dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 212 do Regimento Interno do TCU). Acórdão 

nº 12384/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 

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

 

5.18 Direito Processual. Parte Processual. Interessado. Habilitação do Interessado. Lesão à 

direito. Credenciamento. O deferimento de pedido de ingresso nos autos, na qualidade de 

interessado, somente deve ocorrer quando comprovada razão legítima para intervir no processo. 

A mera participação em procedimento de credenciamento não gera direito subjetivo que possa 

ser lesado por eventual deliberação do TCU. Acórdão nº 2969/20, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 335, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 

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

 

5.19 Contrato Administrativo. Vício Insanável. Nulidade. Interesse Público. Determinação do 

Tribunal de Contas. Não há óbice, no ordenamento jurídico em vigor, à expedição de 

determinação ao jurisdicionado, para que promova a anulação de contrato administrativo, na 

hipótese em que restar evidenciado vício insanável no ajuste ou no procedimento licitatório que 

lhe deu origem, sempre que tal medida corretiva demonstrar-se necessária ao exato cumprimento 

da lei e à salvaguarda do interesse público. Processo nº 239.582-4/19, Boletim de Jurisprudência 

TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

 

 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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6. TCEGO 

 

LICITAÇÃO. Tratam os autos de contratação direta, realizada pela Secretaria de Segurança 

Pública e Administração Penitenciária, por meio da Inexigibilidade de Licitação, tendo por objeto 

a aquisição de espingardas calibre 12 de repetição, fabricação nacional, com sistema de ação 

deslizante (PUMP), cano de 14. Em análise dos autos, o Serviço de Análise Prévia de Editais e 

Licitação constatou inobservância de exigências legais quanto à justificativa para a escolha do 

contratado e a quantidade do objeto pretendido. Não obstante, considerou que, devido à baixa 

materialidade da contratação, a importância do objeto adquirido para as operações finalísticas da 

administração prisional, a inexistência de apontamentos pela consultoria jurídica do órgão, bem 

como a execução integral da despesa, não caberia aplicação de penalidade, devendo as 

inconformidades serem consideradas de forma prospectiva. A Auditoria concordou com referido 

posicionamento e o Ministério Público de Contas, por sua vez, sugeriu aplicação de multa ao 

autor do projeto básico. O voto consignou que a exclusividade foi adequadamente demonstrada 

por meio de declaração atestada por órgão competente. Porém, conforme certificado pela 

Unidade Técnica, não houve o atendimento da exigência legal contida no artigo 26, inciso II, da 

Lei 8.666/93, a saber, a razão da escolha do fornecedor ou executante, bem como ressaltou-se a 

necessidade de se declarar as razões técnicas de escolha do produto quando houver outros 

modelos potencialmente similares e compatíveis no mercado, mesmo diante do atendimento às 

necessidades operacionais da contratante, quando a contratada for fabricante exclusiva do 

produto. O relato identificou, ainda, a ausência de justificativa adequada para a quantidade 

pretendida, especialmente uma indicação dos estudos que embasaram o quantitativo, fator que 

impacta diretamente na despesa. Sendo assim, acolheu-se o entendimento da Unidade Técnica, 

no sentido de que as irregularidades ensejariam a comunicação ao jurisdicionado, por meio de 

expedição de determinação, a fim de evitar reincidências, sem a aplicação de multa, diante da 

inexistência de prejuízos ao erário, bem como a baixa materialidade envolvida na aquisição. 

Processo: 201800047000020 – Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

LICITAÇÃO. Trata-se de análise de Edital de Licitação na Modalidade Concorrência, realizado 

pela Secretaria de Estado da Educação (SEE), com a finalidade de realizar contratação de empresa 

de engenharia para a Construção da Escola Padrão 2000/FNDE - (Século XXI). Constam nos 

autos a análise da Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia, parecer do Ministério Público 

de Contas e Manifestação da Auditoria, tendo restado delimitadas as seguintes irregularidades: 

alterações de exigências editalícias relevantes para a elaboração de propostas (garantias de 

participação e qualificação técnica) sem a devida reabertura de prazo inicialmente estabelecido; 

parcelamento insuficiente do objeto; exigência de comprovação da capacitação técnico-

operacional em quantidades superiores a orientação jurisprudencial de 50%; ausência de 

documentação comprobatória de domínio, pelo Estado, para todos os terrenos em que se 

construirão as obras; ausência de documento de justificativa da necessidade da contratação 

aprovada pela autoridade competente; e possível ocorrência de sobrepreço. Quanto ao 

parcelamento insuficiente do objeto, o voto acolheu a defesa apresentada, referendando 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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entendimento de que as "parcelas excessivamente diminutas de obras públicas tendem a não ser 

executáveis pela empresa que logra êxito no certame, mormente pelo fato de que o pagamento 

correspondente pode não fazer frente às despesas de mobilização e desmobilização de pequenas 

parcelas". Em relação à vedação de participação de empresas em consórcio, aduziu o voto ser 

questão discricionária ao gestor, o qual deve motivar sua escolha. Quanto à alteração do edital 

sem que fosse reaberto prazo para oferecimento das propostas, o voto confirma que realmente 

ocorreu uma afronta legal, mas, como defendido pelo Ministério Público de Contas, a declaração 

de nulidade do procedimento licitatório e, por consequência do contrato, nos termos do art. 49, 

§ 2º da Lei 8.666/93, não seria a decisão mais adequada para o momento atual, pois geraria novos 

custos e demandaria mais tempo para realização de nova licitação, com prejuízo aos futuros 

beneficiários do serviço educacional. Considerou ainda, o fato das empresas que executam as 

obras terem agido de boa-fé e não serem as causadoras das ilegalidades constatadas na origem do 

edital. Não obstante, teve por bem acolher a proposta de aplicação de multa pelas irregularidades 

detectadas. Em relação à proposta de instauração de Tomada de Contas Especial ante ao suposto 

sobrepreço, entendeu-se que os valores indicados ainda não haviam sido confirmados, ou seja, 

ainda não houve a materialização do dano, a qual poderia ser registrada na fase de execução do 

contrato com o respectivo pagamento, evidenciando o eventual superfaturamento. Sendo assim, 

por existir apenas uma situação de presunção, sem confirmação de danos ao erário, o 

entendimento consignado no voto foi de que não cabe a instauração de Tomada de Contas 

Especial. Processo: 201300047001396 – Acórdão: 1811/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim 

nº7, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO Tratam os autos de Relatório de Representação formulado pela Gerência 

de Fiscalização em face da Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO), cujo objeto é a 

implementação do modelo de Parceria Público Privada (PPP), abrangendo o período de junho 

de 2017 a abril de 2018. Em sede liminar, foi determinada a suspensão da sessão de abertura do 

Edital da Concorrência. A IQUEGO, sob a interveniência-anuência da Goiás Parcerias, 

demonstrou interesse em 2018 na contratação da PPP, na modalidade concessão administrativa, 

destinada à gestão, operação e manutenção de sua unidade fabril. Após estabelecido o 

contraditório, a Gerência de Fiscalização concluiu pela confirmação da medida cautelar e 

ilegalidade do edital. O Ministério Público de Contas (MPC), por sua vez, considerou ilegal o 

edital e nulo o procedimento. No mesmo sentido foi a conclusão do Conselheiro Substituto que 

se manifestou nos autos. As irregularidades apontadas pelas unidades técnicas resumiram-se em: 

1) Ausência de clareza e precisão na definição do objeto; 1.1) Ausência de estudos e projetos que 

detalhem os investimentos fabris esperados; 1.2) Inadequação da delimitação do objeto acerca 

do portfólio de medicamentos e insumos a serem contratados; 2) Ilegalidade na constituição do 

fundo garantidor; 3) Inconsistência do estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira. O 

voto do relator, alinhou-se ao entendimento da unidade de fiscalização, do MPC e do Conselheiro 

Substituto, no sentido de confirmar a medida cautelar e julgar procedente do Relatório de 

Representação formulado pela Gerência de Fiscalização em face da IQUEGO, para reconhecer 

a não conformidade do seu Edital de Licitação de Concorrência Pública, em face das 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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irregularidades apontadas. Processo: 201800047000755 – Acórdão: 1523/2020, Acórdão: 

1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO Tratam os autos de Representação em face de Edital de Pregão Eletrônico 

cujo objeto visa a "contratação de leiloeiro para alienação de veículos (recuperáveis e sucatas) 

apreendidos pela polícia militar e polícia civil, e demais leilões que se fizerem necessários na 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSP, com realização 

de serviços de transporte, armazenagem e segurança dos veículos apreendidos, por um período 

de 12 (doze) meses". Em análise preliminar dos documentos, a Unidade Técnica constatou uma 

série de irregularidades não aventadas na representação, como previsão em edital de critérios 

potencialmente restritivos da competitividade; falta de transparência para os critérios de 

composição dos custos da contratação; inadequação de critério de julgamento adotado; 

inexistência de limites admitidos por item; indícios de inexequibilidade da proposta; e “jogo de 

planilhas”. Destaca-se do voto, o reconhecimento do papel fiscalizatório do Tribunal de Contas 

que lhe permite ir além do que é trazido pela parte interessada, avançando em sua análise não se 

limitando ao mérito da representação intentada. Considerando as características típicas da 

atividade de controle externo, a expansão do objeto de fiscalização é possível em se tratando de 

processos de provocação externa, como denúncias e representações. Isso porque, em tais casos, 

diferentemente do processo civil típico, onde o magistrado tem a sua atividade de cognição e 

julgamento limitada pelos pedidos e pela causa de pedir, não há tal limitação ao controle exercido 

pela Corte de Contas, visto que nos processos de controle externo não se tem uma pretensão a 

ser solucionada ou pacificada, mas um dever amplo de fiscalizar a legalidade, a legitimidade e a 

economicidade de atos que impliquem em receita ou despesa pública. Nesse contexto, dentre as 

irregularidades detectadas, apurou-se que a composição de custos foi formada através de 03 (três) 

orçamentos colhidos exclusivamente com os prestadores do serviço almejado, em desacordo com 

a ordem de preferência estabelecida pelo art. 88-A da Lei estadual nº 17.928/12. Dessa forma, a 

adjudicação do objeto se deu em patamar superior ao estimado, uma diferença de R$ 600,00 

(seiscentos reais), quase 10% (dez por cento) maior que o valor médio obtido nos orçamentos, 

que era R$ 5.963,33. A diferença aponta fragilidade na metodologia adotada pela SSP, pois 

permite aos interessados larga margem de manobra, suprimindo nas suas ofertas itens 

supervalorizados de menor incidência. Dada a ausência de qualquer justificativa no tocante à 

metodologia adotada, tem-se que o jurisdicionado não se valeu de parâmetros sólidos para a 

pesquisa de preços, distanciando se da realidade mercadológica aplicável ao objeto licitado, fato 

em desconformidade com o art. 88-A da Lei estadual nº 17.928/12, o qual lista a pesquisa junto 

aos fornecedores, como sendo a última e não a única opção possível para compor as estimativas 

de preços. O voto reconheceu a presença de cláusula restritiva de competitividade, ocorrida em 

virtude da exigência de que a área a ser usada para a execução da hasta pública fosse de registro 

de domínio e uso exclusivo de um leiloeiro apenas. Entendeu-se que razão assiste às ponderações 

submetidas pela Unidade Técnica, segundo as quais tais arranjos são de ordem privada, e desde 

que o interessado cumpra a habilitação técnica exigida, a forma de disponibilização da área é de 

alçada de sua gestão, sendo viável que o proprietário ou locador que não tenha ganhado o 

certame, alugue ou subloque o terreno a outro licitante interessado. Ainda, sobre o cerceamento 
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à competitividade do certame, o voto aduziu que a cumulação do serviço de leiloeiro com as 

atividades de guarda e transporte, acrescendo custos ao arrematante, a serem inicialmente 

suportados pelos interessados, têm grande potencial de reduzir não só o número de participantes, 

mas também a própria eficiência da hasta pública, posto que a aquisição dos veículos a serem 

leiloados pode se mostrar inviável financeiramente. Haveria assim, ao Estado de Goiás, obrigação 

de indenizar o leiloeiro pelos custos em montante muito superior àquele efetivamente arrecadado 

com as alienações. A ausência de previsão orçamentária para cobrir tais despesas ressarcitórias é 

um agravante do cenário, visto que a jurisdicionada não demonstra sob qual dotação arcará os 

possíveis ressarcimentos, o que viola o art. 7º, da Lei de Licitações e Contratos. As irregularidades 

detectadas restaram confirmadas após o contraditório exercido nos autos. Nada obstante, tendo-

se em vista que o contrato decorrente do referido Edital foi formalizado e se encontra em 

execução, afirmou o voto que eventual declaração de nulidade com sua imediata suspensão não 

se apresentava mais vantajosa no sentido de alcançar o interesse público. Por sua vez, 

determinou-se que a Secretaria jurisdicionada se abstenha de prorrogar a vigência do contrato 

firmado, salvaguardando as relações jurídicas já consolidadas entre os arrematantes, a 

Administração e a contratada, devendo, então, realizar-se novo procedimento licitatório para 

contratação do objeto. Processo: 201600047001303 – Acórdão: 1806/2020 – Acórdão: 

1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em face do Presidente da Agência Goiana de Esporte e 

Lazer (AGEL) e do Gerente Executivo do Estádio Serra Dourada. O objeto da representação 

era a cobrança indevida de valores para utilização do estacionamento do Estádio Serra Dourada 

em eventos realizados nos dias 04/06/2011 e 03/12/2011. Após regular instrução processual, 

esta Corte de Contas, por meio de Acórdão, conheceu da representação para, no mérito, julgá-la 

procedente, deixando de aplicar multa aos interessados em razão da prescrição da pretensão 

punitiva. Ainda, determinou-se, na mesma decisão, a instauração de Tomada de Contas Especial, 

com prazo de conclusão para a AGEL de até 180 (cento e oitenta) dias. Foi constatada a inércia 

do jurisdicionado em cumprir a determinação do Tribunal. O Serviço de Publicações e 

Comunicações desta Corte, certificou nos autos que, apesar da regular intimação do Sr. Secretário 

de Estado da Educação, Cultura e Esporte, para cumprimento do Acórdão proferido, referido 

prazo venceu, sem qualquer manifestação. O titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 

(SEL), foi intimado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse informações atualizadas 

acerca da tomada de contas especial, sendo reiterada a inércia. Ainda, em outra intimação do 

representante legal da SEL, com novo prazo para apresentação das informações acerca da 

instauração da Tomada de Contas Especial, lhe foi alertado que a inércia culminaria em aplicação 

de sanção pelo Tribunal. Finalmente, em julho de 2020, certificou-se o transcurso do prazo 

concedido, sem qualquer manifestação ou justificativa do gestor interessado. Sendo assim, o voto 

consignou que não encontrou nos autos qualquer justificativa ao descumprimento da 

determinação emanada, mesmo sendo o titular da pasta reiteradamente intimado para o seu 

cumprimento, fato que conduziu à inevitável conclusão pela mera ignorância deliberada às 

intimações dos autos, bem como aos próprios comandos do Acórdão proferido. Deste modo, a 
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afirmação do caráter impositivo das decisões emanadas pela Corte de Contas é medida que se 

impõe, o que inevitavelmente se faz por meio da aplicação das sanções legalmente previstas. 

Assim, o voto se deu pela aplicação da multa prevista no Art. 112, inciso IV, da Lei Orgânica da 

Corte, ao Secretário de Estado da SEL, arbitrada no montante de 30% (trinta por cento) do limite 

legal. Processo: 201100047003505 – Acórdão: 2109/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, 

Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

RECURSO Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, 

interposto por ex-presidente da extinta Agência Goiana do Sistema de Execução Penal – AGSEP, 

à época, em face de Acórdão que cuida da Prestação de Contas Extraordinária, relativa ao 

exercício de 2013, da referida Agência. Pretendeu o recorrente a reforma da decisão, para que 

fossem consideradas regulares com ressalva as referidas contas, com expedição de quitação, bem 

como a exclusão da sanção que lhe foi imposta. Alegou-se na peça recursal, que a multa imposta 

foi injusta, na medida em que se baseou em meras impropriedades (intempestividade no envio 

da prestação de contas; apresentação do balanço patrimonial desconexo relativamente à data da 

extinção da autarquia), sem evidências de danos ao erário, o que, em tese, de acordo com a 

jurisprudência do Tribunal de Contas, ensejariam apenas ressalvas nas contas. A Unidade Técnica 

manifestou-se pelo acolhimento das razões recursais, para reformar o Acórdão, de forma que as 

contas fossem julgadas regulares com ressalva, sem aplicação de sanção. O Parquet de Contas, 

por sua vez, ao argumento de que não houve mero atraso, mas efetiva desídia do recorrente em 

proceder ao envio das contas, opinou pelo não provimento do recurso, mantendo a íntegra da 

decisão recorrida. Em seu voto, o relator consigna que, de fato, houve considerável atraso no 

envio dos movimentos contábeis e da prestação de contas extraordinária da extinta AGSEP, o 

que ocasionou a irregularidade das contas e a imposição da sanção ao gestor responsável. Porém, 

ao analisar com acuidade as razões recursais, entendeu que julgamento havia sido desproporcional 

e deveras gravoso. Constou que foi exonerado o então titular, e que seu sucessor apresentou as 

contas da extinta autarquia apenas cinco meses depois. Portanto, entendeu-se que o recorrente, 

em face de sua exoneração, foi impedido de apresentar a devida prestação de contas, obrigação 

essa transferida ao novo gestor. O Conselheiro relator verificou que não houve individualização 

das condutas na fase de conhecimento da prestação de contas, sendo que poderiam responder 

pela irregularidade outros envolvidos. Nessa perspectiva, entendeu-se não ser viável imputar a 

conduta omissiva tão somente ao agente público que chefiou a AGSEP até sua extinção. Ao 

revés, a atuação do responsável, então recorrente, dependia do concurso de outros agentes 

públicos, de hierarquia equivalente ou superior, que não participaram da relação processual ainda 

na fase de análise das contas. Assim, considerou que a instrução cometeu falhas, as quais se 

fossem reconhecidas ainda na fase cognitiva, certamente resultariam na exclusão da culpabilidade 

do recorrente. Baseado, ainda, na Lei n.º 13.655/18, que acrescentou os artigos 20 a 30 à Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), inovando em relação à responsabilidade 

pessoal dos gestores públicos em decorrência dos atos praticados durante a gestão, considerou 

como solução aplicar a excludente de culpabilidade do gestor, em função da inexigibilidade de 

conduta diversa, tendo como causa a ausência de servidor habilitado em ciências contábeis para 

elaborar a prestação de contas da Autarquia, cuja falha não poderia ser atribuída somente à sua 
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pessoa. No que tange à irregularidade atinente à apresentação do balanço patrimonial desconexo 

com a data da extinção da autarquia, no voto concordou-se que apesar da falha, o balanço retratou 

a situação patrimonial corretamente, pois uma vez extinto o órgão, este deixa de realizar 

operações orçamentárias e financeiras, refletindo assim a mesma situação patrimonial, que não 

se alterou posteriormente. Por fim, considerou-se que, mesmo com o atraso, não houve prejuízo 

na análise das contas extraordinárias da extinta AGSEP, e que, apesar das falhas, não se 

identificou indícios de danos ao erário nas contas apresentadas pela Autarquia. Concluiu-se, 

portanto, pela reforma da decisão a quo, passando a considerar as irregularidades como ressalvas 

nas contas e, também, afastar a sanção imposta ao recorrente. Nada obstante, o relator frisa no 

voto, que as decisões com ressalvas e recomendações, refletem um gesto de confiança dado ao 

gestor, permitindo-lhe corrigir as falhas apontadas, sendo assim, não podem se firmar como 

jurisprudência e não vinculam as decisões posteriores. Processo: 201900047000791 – Acórdão: 

1639/2020, 

 

RECURSO Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração interposto em face de decisão, 

visando, entre outros pedidos, o reconhecimento da regularidade de tomada de contas especial 

e, consequentemente, a desconstituição da multa imposta. As questões que motivaram a 

imputação da multa recorrida se consubstanciaram nas ocorrências de sobrepreço, fracionamento 

de despesa, ausência de prévia licitação à contratação e utilização irregular dos recursos do fundo 

rotativo. O voto consigna que foi afastada a primeira (sobrepreço), mas as demais ilegalidades 

permaneceram. Nesse sentido, explana que o fundo rotativo se destina a financiar pequenas ou 

miúdas despesas e, mais importante, previstas na própria lei que o instituiu. O Fundo Rotativo 

do HGG (Hospital Geral Alberto Rassi) não previa a aquisição de medicamentos. Ao lado dessa 

irregularidade, somam-se ainda o fracionamento das despesas e a ausência do constitucional 

processo de licitação que só é dispensado nas hipóteses legais. Faz o voto, menção aos autos do 

processo de nº 201000047002860, da Relatoria do Cons. Saulo Mesquita, no qual apreciando 

matéria relativa ao fundo rotativo do Hospital Materno Infantil, o Ministério Público de Contas 

entendeu até ser possível ou justificável a utilização de recursos do fundo rotativo para garantir a 

saúde dos cidadãos, mas que isso deveria ocorrer de forma excepcional. O que não foi o caso 

objeto da decisão recorrida. Na situação relativa ao fundo rotativo do HGG, a utilização indevida 

dos recursos foi motivada pela falta de planejamento do gestor, tendo em vista tratar-se de 

despesas regulares e contínuas da Pasta. Destacou o voto, que o eminente Conselheiro relator da 

decisão recorrida deixou consignado que “restou comprovado através da instrução dos autos que 

os responsáveis à época pelo Hospital, pela gestão do respectivo fundo, bem como a Secretaria 

de Saúde praticaram atos de gestão ilegais e antieconômicos, quais sejam, (i) fuga ao dever de 

licitar e (ii) fracionamento das despesas”, e que se tratam de exigências contidas em lei e na própria 

Constituição Federal. Nesse sentido, a infringência à legislação de regência atrai a aplicação de 

multa, nos termos dos incisos I e II, do art. 112, da Lei estadual nº 16.168/2007. Portanto, o voto 

se deu no sentido do conhecimento e desprovimento do Recurso. Processo: 201700047000166 

– Acórdão: 2094/2020 – Pleno – Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 
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PESSOAL Trata-se de registo da aposentadoria, no cargo de Escrivão de Polícia de Classe 

Especial Nível 1, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo registro da admissão, porém, pela 

negativa de registro do ato de aposentadoria, sob a alegação de que o interessado não cumpriu o 

requisito previsto no art. 1º, §2º, da Lei Complementar nº 59/2006. Em sua manifestação, o 

Conselheiro Substituto se manifestou pela legalidade e registro dos atos de admissão e 

aposentadoria. O voto consigna que o período laborado pelo interessado na função de segurança 

parlamentar não constitui obstáculo ao preenchimento dos 20 (vinte) anos de atividade 

estritamente policial exigido para aposentadoria especial da Lei Complementar nº 59/2006, visto 

que o interessado continuou exercendo atividade de risco, o que, portanto, motivou o voto pelo 

registro dos atos de admissão e aposentadoria. Processo: 201300007001672 – Acórdão: 

1944/2020 – Pleno, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL Trata-se de análise e registro de Transferência para a Reserva Remunerada, com 

proventos integrais, concedida em favor de servidor dos Quadros da Polícia Militar do Estado 

de Goiás, com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviços acumulado, com fundamento nos 

arts. 85, inciso I; 88, inciso I; e 89 da Lei nº 8.033/1975, com a redação dada pela Lei nº 

16.552/2009 e art. 1º, § 1º, da Lei nº 15.668/2006. Destaca-se do voto a menção à certidão 

narrativa informando que o interessado responde ação penal em curso na 7ª Vara Criminal da 

Comarca de Goiânia, fato que poderá gerar reflexo no ato de transferência para a reserva do 

militar em questão. Contudo, entendeu-se que a razão estava com a Unidade Técnica e a 

Auditoria ao se manifestarem pela possibilidade de registro do ato. A favor do interessado, 

argumentou-se com base no princípio fundamental da presunção de inocência, descrito na 

Constituição Federal, art. 5º, LVII, por meio do qual, ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ainda, registrou-se que o ato deferido não 

impede que a qualquer tempo o Tribunal de Contas realize inspeções ou mesmo auditorias que 

tenham como escopo a área de pessoal dos órgãos que compõem a Administração Pública 

estadual e que, se constatada qualquer ilegalidade, poderá rever, inclusive de ofício, os atos de 

registro. Assim, entendeu-se pertinente a sugestão do Parquet de Contas, no sentido de que a 

Polícia Militar deve acompanhar o desenrolar da referida ação penal e, por ocasião do trânsito 

em julgado, informar a este Tribunal de Contas. O voto foi pela legalidade dos registros. Processo: 

201800002085837 – Acórdão: 1671/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, 

disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL Tratam os autos de aposentadoria de servidor no cargo de Professor da Secretaria de 

Estado da Educação, Cultura e Esporte, com fundamento no art. 6º, incisos I a IV, da Emenda 

Constitucional Federal nº 41/2003. O Serviço de Registro de Atos de Pessoal e a Auditoria 

manifestaram-se pela legalidade da aposentadoria. Ao argumento de que o ingresso não ocorreu 

mediante concurso público, o Ministério Público de Contas pugnou pela anulação do registro da 

admissão e, bem assim, pela negativa do registro da aposentadoria. O voto aduz que, no que 

concerne à admissão, é fato que o interessado ingressou no serviço público sem submissão a 
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concurso, em setembro de 1984, e não foi alcançado pela estabilidade prevista no art. 19, dos 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Nesse ponto, a aplicação fria e 

intransigente da lei poderia conduzir à negativa do registro. Contudo, não se pode olvidar que o 

servidor efetivamente prestou serviços ao Estado de Goiás durante 32 anos, recolhendo a 

respectiva contribuição previdenciária. Afirmou, então, que sua boa-fé, in casu, se presume. 

Assim, seria de todo injusto privá-lo do gozo de sua aposentadoria, após longos anos de serviços 

comprovadamente prestados ao Estado. Presumindo-se a boa-fé do servidor, a não ser que venha 

a ser demonstrado o contrário, tem plena aplicação a teoria do fato consumado, em homenagem 

aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Nesse sentido, permite-se a 

convalidação da situação funcional de todos quantos possuem vetusto vínculo com o Estado de 

Goiás, tendo prestado efetivos serviços e contribuído fielmente com a manutenção do regime 

próprio de previdência. Ressalta, ainda, que a interpretação estrita da lei, aqui, deve se dobrar 

diante da necessidade de atender ao conceito de Justiça. Conclui, então, que, quanto à 

aposentadoria ora versada, percebe-se que restaram devidamente atendidas às disposições do art. 

6º, da EC 41/03. A documentação acostada aos autos supre com eficiência a finalidade das 

exigências contidas no artigo 3º, § 2º, da Resolução Normativa nº 002/2001, desta Corte, motivo 

pelo qual votou-se pelo registro do ato apreciado. Processo: 201800006018082 – Acórdão: 

2006/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL Tratam os autos de aposentadoria de servidor no cargo de Agente Administrativo 

Educacional de Apoio, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, atual 

Secretaria de Estado da Educação. Atestou-se a existência de registro do ato de admissão do 

requerente. Por sua vez, o Serviço de Registro de Atos de Pessoal expediu Instrução Técnica 

Conclusiva no sentido da legalidade do ato de aposentadoria. O Ministério Público de Contas se 

manifestou pela negativa do registro do ato de aposentadoria, em razão do servidor ter ingressado 

no serviço público sem concurso, anteriormente à Constituição Federal. A Auditoria, ao seu 

turno, expediu manifestação opinando pela legalidade do ato, em consonância com o art. 302 do 

Regimento Interno do TCE/GO. O voto enfrentou o entendimento apresentado pelo Ministério 

Público de Contas, de que o servidor não poderia se submeter ao regime próprio da previdência 

(GOIASPREV), consignando que não parece razoável a interpretação que conduza à conclusão 

de que os servidores alcançados pelo artigo 19 do ADCT se configurem como uma espécie sui 

generis, com todos os direitos dos servidores ocupantes de cargo efetivo, exceto o direito ao 

regime próprio de previdência. Nessa ordem, há de se observar que não há disposição expressa 

na Constituição Federal acerca do regime de aposentadoria dos servidores estabilizados por força 

de tal dispositivo. Outrossim, o §13 do artigo 40 da Carta Cidadã estabelece os servidores que 

não se incluem no regime próprio de previdência, sendo que a situação dos servidores alcançados 

pelo artigo 19 do ADCT não se enquadra em nenhuma das três hipóteses descritas no 

mencionado parágrafo. Logo, partindo do princípio básico da hermenêutica jurídica de que 

normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente, e sendo o §13 do artigo 40 da 

Constituição Federal uma norma excepcional, entendeu-se que a situação do servidor, deve ser 

enquadrada no regime próprio, razão pela qual, data vênia, rejeitou o argumento do Parquet. 
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Então, concluindo que os atos processuais atenderam aos requisitos constitucionais e legais 

pertinentes, amparado nas manifestações compostas pelo Serviço de Registro de Atos de Pessoal 

e pela Auditoria, votou-se pela legalidade do ato de aposentadoria. Processo: 201700006008253 

– Acórdão: 2293/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

DENÚNCIA Trata-se de denúncia com pedido cautelar, a qual supõe ilegalidade na nomeação 

do 3º colocado no concurso público para provimento ao cargo de Conselheiro Substituto do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO). O denunciante aduz que 

mesmo diante de decisão judicial que determinou a anulação do ato, o TCM/GO manteve a 

nomeação do terceiro colocado, sob a justificativa de que o aprovado em primeiro lugar não 

possuía a idade mínima legalmente exigida para a nomeação ao cargo. Ao se manifestar nos autos, 

a Unidade Técnica sugeriu o sobrestamento do feito, pois o objeto está sob demanda judicial. O 

Ministério Público de Contas, por sua vez, apesar da existência de processo no Judiciário 

pendente de julgamento, manifestou-se pela improcedência da denúncia. Por fim, a Auditoria se 

manifestou pelo conhecimento e não provimento da denúncia. Após as devidas manifestações 

das unidades do TCE/GO, o voto consignou o posicionamento pela manutenção da marcha 

processual. Os princípios da independência das instâncias e da duração razoável do processo são 

argumentos para a manutenção do trâmite processual perante esta Corte de Contas, que deve 

posicionar-se frente a denúncia trazida a seu conhecimento e julgamento, não obstante a 

existência de processo judicial sobre o objeto. Quanto ao mérito da denúncia, alegou o 

denunciante que a nomeação do 3º colocado no certame, deveria ser precedida da inspeção 

médica prevista em edital, sustentando a obrigatoriedade da aludida etapa, condicionante a uma 

eventual nomeação dos candidatos aprovados. Da detida análise dos autos, o Conselheiro Relator 

teve por bem acolher as uníssonas manifestações apresentadas pela Unidade Técnica, Parquet de 

Contas e Auditoria competente, pela improcedência da Denúncia. Segundo o relato, a realização 

da inspeção médica em momento posterior à discutida nomeação não tem o condão de anulá-la, 

uma vez que a nulidade do ato administrativo, depende da efetiva demonstração de prejuízo, o 

que não se colhe no caso em estudo. O eventual prejuízo sofrido pelo denunciante não decorre 

do momento em que a inspeção médica foi realizada, mas sim do não preenchimento de requisito 

indispensável para se tomar posse no cargo de Conselheiro Substituto do TCM/GO, qual seja, a 

idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, exigida no certame. Desta forma, promovida a 

nomeação do candidato aprovado em primeiro lugar; realizada a inspeção de saúde; e transcorrido 

o prazo limite para a posse sem que o interessado fizesse prova de que preenchia todos os 

requisitos exigidos para o desempenho do cargo, não se constata ilegalidade em sua eliminação. 

Assim, entende-se que a ausência da prévia submissão à inspeção de saúde, por si só, não é capaz 

de tornar irremediavelmente sem efeito o ato de nomeação. Por conseguinte, quando o 

TCM/GO promoveu a realização da inspeção e divulgou seu resultado, com a consequente 

aprovação do candidato, automaticamente convalidou a nomeação anteriormente realizada. 

Quanto aos questionamentos acerca de eventual deslealdade processual, descumprimento de 

decisão judicial ou o cometimento de determinado ato tendente a tumultuar o processo em que 

o TCM/GO configura como parte, devem ser objeto de avaliação no âmbito do Poder Judiciário,  
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não cabendo a esta Corte de Contas fazer juízo valorativo acerca de tais questões. Sedo assim, o 

voto se deu pelo conhecimento e improvimento da Denúncia. Processo: 201900047000088 – 

Acórdão: 1527/2020 – Pleno, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

 

 

DENÚNCIA Tratam os autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada em face 

da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, noticiando irregularidades no processo 

seletivo simplificado, conforme Declaração de Necessidade Temporária de Excepcional Interesse 

Público, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23340, de 10 de julho de 2020, nos termos da 

Lei Estadual nº 13.196/97. O denunciante aduziu que o processo seletivo deflagrado não 

respeitou as exigências da Lei Estadual nº 13.196/07, bem como violou o art. 37, caput e seu 

inciso IX da Constituição Federal de 1988. Em suma, foram apontadas as seguintes 

irregularidades: ausência de demonstração, em ato administrativo devidamente fundamentado, 

da urgência/excepcionalidade decorrente da falta de pessoal concursado (ofensa ao disposto no 

art. 37, inciso IX, CF/88); avaliação e seleção de temporários mediante única análise curricular, 

sem a prévia fixação de critérios objetivos (ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal); e falta de 

publicidade (ofensa ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição 

Federal). Os autos foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal, que emitiu 

Instrução Técnica concluindo pela concessão da tutela provisória de urgência e pela expedição 

de determinações à METROBUS para regularização do processo seletivo simplificado. A 

Conselheira Relatora, por decisão monocrática, adotou medida cautelar para determinar a 

suspensão do processo seletivo simplificado deflagrado pela METROBUS. O voto consigna que 

é cediço que não se aplicam integralmente as regras do concurso público para as contratações 

por necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, a seleção simplificada 

deve observar os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da 

publicidade, da impessoalidade e da moralidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição 

Federal. Desse modo, uma vez demonstrado nos autos que não foram publicadas informações 

relativas ao edital do processo seletivo simplificado deflagrado, e ainda, sem o estabelecimento 

de critérios objetivos de seleção que resguardassem o interesse público e os princípios da 

impessoalidade e da isonomia, reputou-se configurada a probabilidade do direito invocado pelo 

denunciante. Entendeu igualmente presente o perigo da demora, pois, diante da verossímil ofensa 

aos princípios constitucionais, a conclusão do processo seletivo simplificado, com a consequente 

formalização dos contratos, importaria em grave lesão ao interesse público e ao direito dos 

demais interessados em participar do certame, além disso, o resultado útil do processo restaria 

prejudicado, caso se aguardasse o julgamento de mérito da denúncia, haja vista que a contratação 

temporária possui prazo de 90 (noventa) dias. Nesses termos, submeteu ao Pleno o referendo da 

medida cautelar, o que foi acordado por unanimidade de votos. Processo: 202000047001594 – 
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Acórdão: 2100/2020 – Pleno, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 
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