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Goiânia | 1º de julho a 31 de outubro de 2020 | n. 16 

 

 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. Participação Restrição. Entidade sem fins lucrativos. Vedação. Oscip.  
1.1.2 Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Impedimento. Contratação. Abrangência. 

Empresa estatal.  
1.1.3 Licitação. Pregão. Intenção de recurso. Admissibilidade. Mérito. Antecipação.  
1.1.4 Convênio. Sistema S. Prestação de Contas. Patrocínio. Obrigatoriedade.  
1.1.5 Contrato administrativo. Formalização do contrato. Contrato verbal. Vigência. 

Extinção.  
1.1.6 Denúncia. Município. Irregularidade na contratação de empresa pertencente a 

cônjuge vereador. Precedente desta Corte de Contas. Conveniência de membros da 
Comissão de Licitação. Não comprovação. Pela improcedência e encerramento do 
feito.  

1.1.7 A comprovação da consagração do artista, contratado mediante inexigibilidade, 
perante a crítica especializada e/ou opinião pública, far-se-á mediante averiguação 
de elementos que compõem o seu histórico de trabalho, tais como a regularidade 
dos shows significativos apresentados.  

1.1.8 A preferência em favor do pregão eletrônico, estabelecida no caput do art. 2º do 
Decreto Estadual nº 44.786/08, deve ceder quando as circunstâncias fáticas 
indicarem que a modalidade presencial é mais vantajosa para a Administração e 
melhor atende ao interesse público.  

1.1.9 Representação da Lei nº 8.666/93 – Ausência de cumprimento de contrato – 
Serviços essenciais, que não podem ser suspensos  - Monocraticamente deferida 
cautelar determinando o cumprimento do contrato – Homologação da cautelar.  

1.1.10 O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que 
expressem a composição de todos os custos unitários, sob pena de afronta ao artigo 
7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/1993. 
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1.1.11 A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas  
alcança somente as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse  Público (Oscip), participantes nessa condição.  

1.1.12 Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade 
que aplicou a penalidade, incluindo as empresas estatais.  

1.1.13 È irregular a utilização de ata de registro de preços para contratação de empresa que 
foi, por decisão transitada em julgado, declarada inidônea pelo TCU (art. 46 da Lei 
nº 8.443/1992) durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou de 

atender aos requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. A penalidade 
acarreta o cancelamento do registro do fornecedor inidôneo.  

1.1.14 No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de 
recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos processuais 
(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, 
antecipadamente, no mérito da questão. 

1.1.15 O serviço de produção gráfica com vistas à realização do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) enquadra-se como serviço de natureza contínua (art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93), uma vez que reúne os requisitos da essencialidade, 
execução de forma contínua, longa duração e possibilidade de o fracionamento 
anula prejudicar a sua execução.  

1.1.16 Pregão eletrônico. Opção  discricionária. Devida fundamentação.  
1.1.17 Licitação. Objeto divisível. Adjudicação por item. Princípio da competitividade. 

Preço global. Limitação.  
1.1.18 Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Encargos sociais. 

Encargos trabalhistas. Folha de pagamento. Desoneração. Revisão contratual. 
Obrigatoriedade.  

1.1.19 Responsabilidade. Licitação. Registro de preços. Ata de registro de preços. 
Declaração de idoneidade. Contratação. Vedação. 

1.1.20 Contrato administrativo. Prorrogação de contrato. Serviços contínuos. Exame 
nacional do ensino médio. Requisito.  

1.1.21 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. 
Sanção administrativa.  

1.1.22 A exigência de amostra de todos os licitantes pode impor ônus excessivo, encarecer 
o custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais 
interessados. 

1.1.23 Prestação de serviço. Irregularidade. Vedação ao enriquecimento indevido.  
1.1.24 Edital de concorrência internacional. Parque Urano e Marina no Município de 

Florianópolis. Complexidade do objeto. Lei 8987/1995. Aplicação. Legalidade 
condicionada à inclusão de cláusula contratual e apresentação posterior do fluxo de 
caixa.  

1.1.25 Representação. Licitação. Prestação de serviços. Pneus. Registro de preço. 
Limitação geográfica. Subcontratação sem licitação. Procedente. Determinação.  

1.1.26 Denúncia. Edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – 
Irregularidades – Aquisições de usina de micropavimentação.  
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1.1.27 Abrangência da sanção de impedimento de contratar e licitar temporariamente com 
a Administração Pública disposta no art. 7º da Lei do Pregão.  

1.1.28 Representação da Lei nº 8.666/93. Deferimento de medida cautelar para o fim de 
suspender o pregão eletrônico nº 29/2020, do Município, no estado em que se 
encontra. Homologação.  

1.1.29 Representação da Lei nº 8.666/93. Pela procedência e aplicação das sanções 
pecuniárias.  

1.1.30 Consulta. Possibilidade da Administração contratar empresa para locação de 
luminárias de LED e dos materiais e serviços para sua instalação e manutenção. 
Cabimento da modalidade pregão. Manifestações uniformes. Viabilidade da 
contratação e uso do pregão, desde que atendidos requisitos.   

1.1.31 Licitação. Proposta. Composição. Atividade econômica. Categoria profissional. 
Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho.  

1.1.32 Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Matriz de risco. Empreitada por 
preço global.  

1.1.33 Licitação. Empresa Estatal. Edital de Licitação. Obras e serviços de engenharia. 
Orçamento estimativo. SINAPI.SINCRO. 

1.1.34 Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade.  
1.1.35 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Fiança bancária. 

Instituição financeira. Banco Central do Brasil. Autorização.  
1.1.36 Responsabilidade. Culpa Parecerista. Parecer jurídico. Contrato administrativo. 

Reajuste. Erro grosseiro 
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Admissão de pessoal. Teste seletivo para contratação temporária de professores 
universitários destinada a suprir a falta de servidores efetivos. Regularidade. 
Registro com expedição de recomendações.    

1.2.2. Tomada de contas extraordinária. Comunicação de irregularidade. Pagamento de 
adicional por tempo de serviço e licença prêmio indenizada aos ocupantes de cargos 
em comissão. Alteração da legislação durante a instrução processual. Irregularidade 
das contas, sem aplicação, de sanções conforme precedentes.   

1.2.3. Consulta. Secretários municipais. Reconhecimento de permissivo constitucional 
para a instituição de 13º subsídio. Inexistência de imposição constitucional da 
aplicação do princípio da anterioridade na fixação de subsídios de Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Secretários. Divergência na regulamentação constitucional que trata da 
fixação de subsídios de vereadores da regulamentação quanto aos demais agentes 
políticos. Complementação ao que foi estabelecido nos Acórdãos  nº 4529/17-STP 
e 2989/19-ST, que trataram de tema correlato com força normativa e efeito 
vinculante.  

1.2.4. Tomada de Contas Extraordinária. Universidade Estadual. Alta quantidade de 
horas extras. Irregularidade no Portal da Transparência. Saneamento. Pela 
regularidade das contas com ressalva.   

1.2.5. Não é possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços 
inerentes à categoria funcional abrangida  pelo plano de cargos da autarquia, 
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quando não se trate  de cargos extintos ou não haja previsão legal contrária, mesmo 
que existam postos vagos.  

1.2.6. Despesa com pessoal. Limite da LRF. Adequação. Comprovação por período. 
Infração por período isolado.  

1.2.7. Bombeiros e Policiais militares. Gratificação de regime especial. Tempo de serviço 
efetivo.  

1.2.8. Recurso de Reconsideração. Saúde. Serviços Hospitalares. Fundação Hospitalar. 
Servidores Públicos. Sobreaviso. Pagamento. Princípio da legalidade. Prescrição. 
Não-incidência.  

1.2.9. Impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a credenciados da 
saúde.  

1.2.10. TCMGO e MPC/TCMGO expedem a Recomendação Conjunta nº 05, pela 
possibilidade de se instituir, por lei, benefício aos prestadores de serviço de saúde  
credenciados durante a pandemia da COVID-19.  

1.2.11. Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Incorporação. Plano 
econômico.  

1.2.12. Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Vencimentos. Base de cálculo.  
1.2.13. Jornada de trabalho. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de horário. 

Prejuízo. Exercício do cargo. Limite máximo.  
1.2.14. Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição Federal de 

Ensino.  
1.2.15. Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário.  
1.2.16. Atribuição do cargo em comissão e função de direção, chefia e assessoramento 

 
1.3 Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Sobreposição de penas. Limite. 

Declaração de idoneidade.  
1.3.2 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Solidariedade. Agente público. 

Ausência.  
1.3.3 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Contar ordinárias. Processo conexo. 

Princípio do nos bis in idem.  
1.3.4 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Extinção. Julgamento de contas. 

Débito. Multa.  
1.3.5 Pedido de certidão liberatória. Restrições na agenda de obrigações relativas aos 

entes da administração indireta e SIT. Ausência de gravidade. Situação de 
calamidade pública COVID-19. Excepcionalidade. Deferimento.  

1.3.6 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Ausência de documentos 
comprobatório da regular destinação dos recursos públicos repassados. 
Manifestações uniformes. Irregularidade. Determinação de restituição de valores.  

1.3.7 Tomada de Contas Extraordinária. Relatório de Inspeção. Prejulgado nº 26. 
Prescrição das sanções. Nomeação irregular para cargos em comissão. Despesas 
impróprias. Irregularidade das contas dos responsáveis.  

1.3.8 Prestação de contas de transferência. Irregularidade das contas em razão da 
ausência da Certidão Negativa de Débitos da obra, bem como ausência da 
averbação da obra no registro imobiliário competente. Não aplicabilidade de 
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sanções pessoais ou multa, com base no Prejulgado nº 26. Recomendação com 
intuito de adequação de procedimento. 

1.3.9 Prestação de Contas. Exercício de 2013. Irregularidade das contas decorrente da 
ausência de documentos essenciais à prestação de contas e de divergências de saldos 
do Balanço Patrimonial entre os dados do SIM-AM e da Contabilidade. Ressalva 
em razão da falta de cadastro do contador responsável junto a este Tribunal, do 
atraso no envio de dados ao SIM-AP e do atraso na apresentação da prestação de 
contas. Irregularidade das contas com imposição de ressalva.  

1.3.10 Certidão liberatória. Falta de cumprimento do limite constitucional de educação no 
exercício de 2019. Situação de emergência. Art. 65, § 1º, da LRF. Tratamento 
excepcional das exigências fiscais. Deferimento.  

1.3.11 Parcelamento de débito. Deferimento pela Fazenda Municipal. Possibilidade de 
Regularidade dependente da quitação. Inadimplência. Vencimento antecipado.  

1.3.12 Dano ao erário. Despesa não comprovada. Ordenador de despesa. Beneficiários. 
Irregularidade. Multa.  

1.3.13 Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Compensação.  
1.3.14 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Empregado. Contratado. Sócio.  
1.3.15 Responsabilidade. Convênio. Débito. Solidariedade. Contratado. Evento. 

Filmagem. Fotografia. 
1.3.16 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Comprovação.  
1.3.17 É admissível a subcontratação, comum ou patrocinada, de serviços públicos – seja 

por concessionária pertencente ou não à Administração Pública -, desde de que 
celebrado em caráter parcial, na mesma modalidade do contrato de concessão 
inicial e com observância dos requisitos do artigo 26 da Lei n º 8.987/95 e demais 
disposições aplicáveis.  

1.3.18 Nos termos do art. 1º, §3º, VII, da Emenda Constitucional nº 107/20 e do art. 73, 
VII, da Lei nº 9.504/97, até o dia 15.08.20, os gastos liquidados  com publicidade 
institucional somente poderão exceder  a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros 
quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito em caso grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela justiça eleitoral.  

1.3.19 Recurso de Reconsideração. Dano ao erário. Prestação de Contas. Baixa irregular. 
Responsabilização. Pressupostos. Ausência de Culpabilidade.  

1.3.20 Recurso de Reconsideração. Recursos. Concessão. Dano ao erário. Prestação de 
contas. Baixa irregular. Responsabilidade solidária pelo dano. Afastamento. Multa 
proporcional aos danos. Sancionamento exagerado. Multa. Cancelamento.  

1.3.21 Reexame de Conselheiro. Relação de responsáveis a ser encaminhada à Justiça 
Eleitoral. Contas rejeitadas por irregularidade insanável e decisão irrecorrível. 
Parecer prévio do TCE/SC pela rejeição. Somente rejeitados pela ALESC e 
Câmaras Municipais.  

1.3.22 Recurso de Reconsideração. FUNDOSOCIAL. Prestação de Contas. Atraso. 
Provimento. Multa. Redução do valor para o mínimo legal. 

1.3.23 Parecer Prévio pela rejeição de Contas de Governo por irregularidade diversa.   
1.3.24 Certidão liberatória – Flexibilização dos requisitos legais durante período de 

Pandemia COVID-19, consoante previsão da LRF – Não atingimento do incidente 
de gastos com educação no exercício anterior. Percentual faltante pequeno (0,65%). 
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Afastamento do óbice – Não comprovação de cumprimento de julgado do 
TCE/PR. Ausência de desídia. Afastamento de óbice – Deferimento.  

1.3.25 Transferência voluntária. Ausência de interesse público no objeto de parceria. 
Ausência de pesquisa de preços para a realização da despesa. Irregularidade das 
contas, devolução de valores e multas.  

1.3.26 Consulta. Câmara Municipal. O decurso do lapso temporal não afasta a 
competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais do Prefeito. 
A omissão injustificada em apreciar o parecer prévio das contas do Prefeito poderá 
configurar infrações de ordem administrativa, criminal ou civil. Impossibilidade de 
julgamento ficto por decurso de prazo.  

1.3.27 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Cobrança executiva.  
1.3.28 Reponsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. 

Citação. Erro formal. Caracterização. 
1.3.29 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Execução parcial. Recursos 

financeiros. Contingenciamento.   
1.3.30 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da não 

contabilização das despesas com pessoal realizadas como “Outras Despesas de 
Pessoal”. Recomendação com intuito de adequação de procedimentos.   
 

1.4 Concurso Público 
 

1.4.1 Admissão de Pessoal. Concurso Público. Edital. Não inclusão do cadastro dos 

membros da banca examinadora no SIAP. Ausência de previsão de vedação à 

subcontratação no termo de referência. Ausência de cláusula de que os valores das 

inscrições sejam recolhidos aos cofres públicos. Preenchimento dos requisitos legais. 

Registro. Determinação.  

1.4.2 A previsão injustificada de vaga para cargo público exclusivamente na modalidade 

de cadastro de reserva, quando existente vaga disponível para imediato 

preenchimento, viola a norma que prevê a ampla acessibilidade aos cargos públicos.  

1.4.3 Admissão de pessoal temporário. Professor. Justificativa para a contratação 
temporária em desacordo com o disposto no artigo 37, II, da CF. Competência 
privativa do Governador do Estado, e não do reitor, para autorizar concurso público. 
Legalidade e registro, com encaminhamento ao relator das contas e a 7ª ICE.   

1.4.4 Suspensão do concurso público por irregularidades referentes à realização de 
capacidade física sem lei definidora e publicação do edital nos últimos meses de 
mandato.  

1.4.5 Concurso público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício do cargo.  

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Improbidade administrativa. Sentença condenatória transitada em julgado. 

Suspensão dos direitos políticos. Abrangência de qualquer mandato eletivo 
ocupado. Restrição ao mandato no qual se praticou a conduta ímproba. 
Impossibilidade.    
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2.2 Composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico – tipo B e das 
unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU. Presença de profissional de enfermagem. 
Desnecessidade. Lei nº 7.498/1986. Portarias nº 2.048/2020 e 1.010/2012 do 
Ministério da Saúde. Tema 1024.  

2.3 Uso da Força Nacional de Segurança Pública por requerimento de Ministro de 
Estado e autonomia estadual.  

2.4 EC 33/2001: contribuição destinada ao SEBRAE, à APEX e a folha de salários.  
2.5 Substituição tributária e requerimento administrativo. 
2.6 Loterias e competência administrativa dos estados-membros 
2.7 Petrobrás: criação de subsidiárias e alienação de ativos 
2.8 Energia nuclear e competência legislativa dos entes federados 
2.9 CF, art. 7º, XXXIII: EC 20/1998 e idade mínima para o trabalho 
2.10 Rotulagem de produtos transgênicos e competência legislativa dos entes federados 
2.11 Leiloeiro e caução para o exercício da profissão  
2.12 Criação do Conselho de Representantes e competência legislativa dos entes 

federados  
2.13 Princípio da isonomia: pensão por morte e tratamento diferenciado entre homem 

e mulher 
2.14 Legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. 
 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  
 

3.1 O superávit financeiro deve ser apurado de maneira isolada nos fundos que 
detenham recursos legalmente vinculados ao uma finalidade específica, salvo 
disposição em contrário na lei que estabeleça vinculação.  

3.2 As regras contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20 abrangem a União, 
os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, abarcando todo os Poderes, os 
órgãos autônomos e as respectivas administrações diretas, bem como fundos, 
autarquia, fundações e empresas estatais dependentes que compõem as 
administrações indiretas, inclusive os institutos responsáveis pelos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS). 

3.3 Com a novel redação dada pelo Lei Complementar  nº 173/20 às alíneas “a” e “b” 
do inciso IV do art. 21 da Lei Complementar nº 101/00, são nulos de pleno direito 
os atos que resultem em aumento de despesa com pessoal nos l80 (cento e oitenta) 
dias  anteriores ao final do mandato do titular do Executivo ou que preveja parcelas 
a serem implementadas em períodos posteriores  ao final de sua sugestão, 
independente do prazo assinalado no caput do artigo 8º.  
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Competência do TCU. Previdência Complementar. Abrangência. Entidade fechada 
de previdência complementar.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba ilegal. Exclusão.  
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4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Determinação. Benefícios de prestação continuada. 
Acumulação. INSS. 

4.4 Pessoal. Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão.  
4.5 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Opção 

por regra de transição inaplicável. Prejulgado 28. Manifestações uniformes. 
Negativa de registro.  

4.6 Tomada de Contas Extraordinária. Teto constitucional. Proventos de militar de 
reserva com remuneração de cargo em comissão. Constituição Federal. 
Autorização para acumulação de proventos com cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração.  

4.7 Aposentadoria. Decurso de prazo. Princípio da boa-fé. Registro in casu.  
4.8 Pessoa Jurídica. Débito com o Sistema de Seguridade Social. Inadimplência da 

empresa. Retenção pela administração pública.  
4.9 Aposentadorias. Pensões. Não atendimento. Nova comunicação. Recusa de 

registro. Multa inaplicável.  
4.10 Ausência de ilegalidade na aposentadoria voluntária com proventos integrais por 

servidor que cumpriu o inciso IV do art. 6º da EC nº 41/2003.  
4.11 Ato de inativação. Servidor celetista desde 1989. Ingresso no RPPS após a entrada 

em vigor da EC 41/2003. Impossibilidade de utilização das respectivas regras de 
transição, conforme orientação fixada no Acórdão 541/2020 – STP – 
Aposentadoria concedida em 2016. Situação consolidada. Aplicação do disposto 
no art. 24, da LINDB – Registro.  

4.12 Justiça multiportas. Valorização da composição amigável. Audiência de conciliação. 
Interesse do autor na realização do ato. Obrigatoriedade. Ausência do INSS. Multa 
devida. Art. 334, § 8º do CPC/2015.  

4.13 Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba legal. Exclusão.  
4.14 Ato sujeito a registro. Determinação. Benefício de prestação continuada. 

Acumulação. INSS.  
4.15 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processos. 

STF. Repercussão geral. Ação judicial.  
4.16 Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão.  

 
5. Direito Processual   

 
5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Auditoria. Princípio do 

contraditório. Tomada de contas especial. Conversão.  

5.2 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Nulidade absoluta. Declaração de ofício. 

Desnecessidade.  

5.3 Direito Processual. Citação. Validade. Nulidade. Relator. Competência recursal.  

5.4 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Endereço. Receita 

Federal do Brasil. Base de dados.  

5.5 Direito Processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Fato superveniente. 

Nulidade.  

5.6 Direito Processual. Prazo. Legislação. Julgamento de contas. Extrapolação.  
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5.7 Representação. Poder Legislativo do Município. Eventual majoração de despesa. 

Risco de exclusão do Município do Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavirus SARS – COV-2. Lei Complementar nº 173/2020. Concessão de 

tutela de urgência.  

5.8 Representação. Provimento irregular. Ascensão. Segurança jurídica. 

Improcedência.  

5.9 Direito Processual. Prova (Direito). Ônus da proa. Débito. Contrato. Terceiro.  

5.10 Direito Processual. Erro de procedimento. Caracterização. Sustentação oral. 

Requerimento. Apreciação. Ausência.  

5.11 Contrato. Prescrição. Reconhecimento. Ilegalidade do ajuste. 

5.12 Recurso de reexame. Exercício irregular de atividade de vistoria. Atividade-fim. 

Burla ao concurso público. Atividade exercida por empresas credenciadas. Multa. 

Cancelamento 
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1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Participação Restrição. Entidade sem fins lucrativos. Vedação. Oscip. A 
vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas alcança somente 
as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 
participantes nessa condição. Acórdão nº 2426/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.2 Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Impedimento. Contratação. Abrangência. 
Empresa estatal. Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º 
da Lei 10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou 
a penalidade, incluindo as empresas estatais. Acórdão nº 9353/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 327, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3 Licitação. Pregão. Intenção de recurso. Admissibilidade. Mérito. Antecipação. No 
pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar 
tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão nº 
2488/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.4 Convênio. Sistema S. Prestação de Contas. Patrocínio. Obrigatoriedade. As entidades do 
Sistema S, por gerirem recursos públicos e estarem sujeitas, portanto, aos princípios 
constitucionais inerentes à atividade administrativa, estão obrigadas a exigir prestação de contas, 
física e financeira, dos valores transferidos a entidades privadas por meio de contratos de 
patrocínio; bem como os terceiros patrocinados estão obrigados a prestá-las, por força do art. 70 
da Constituição Federal. Acórdão nº 2496/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.1.5 Contrato administrativo. Formalização do contrato. Contrato verbal. Vigência. Extinção. 

A continuidade da execução de serviços após esgotado o prazo de vigência contratual caracteriza 
contratação verbal, situação vedada pelo art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 
9749/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.6 Denúncia. Município. Irregularidade na contratação de empresa pertencente a cônjuge 
vereador. Precedente desta Corte de Contas. Conveniência de membros da Comissão de 
Licitação. Não comprovação. Pela improcedência e encerramento do feito. Inexistem 
fatos e provas capazes de macular o certame licitatório ou que seja passível de responsabilização 
quaisquer dos agentes citados pelo denunciante. Isto porque a contenda basicamente se sustenta 
em suposta irregularidade na licitação proveniente de "parentesco" existente entre a sócia de 
empresa vencedora de um dos lotes do Pregão Presencial, realizado entre o Poder Executivo e 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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vereador do mesmo município. Nos elementos acostados aos autos, não é possível inferir que 
exista sequer indício de violação aos princípios da impessoalidade, moralidade ou isonomia, ou 
ainda, que tenha o vereador cometido tráfico de influência ou qualquer outro ato visando fraudar 
o certame de que se trata. Em que pese a existência de lei municipal que vede a contratação de 
empresa pertencente a parente de membro do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, 
questiona-se a competência para legislar acerca de tal assunto, criando normas mais restritivas do 
que as contidas na lei geral de licitações. Assim, entende-se pertinente que esta Corte mantenha 
seu entendimento acerca do assunto, nos termos do citado Acórdão nº 3130/15- TP. Por fim, 
também não houve efetiva comprovação por parte do denunciante de que qualquer membro da 
comissão de licitação tenha promovido qualquer ato atentatório ao correto deslinde do Pregão 
Presencial, motivo pelo qual entende pela improcedência da presente denúncia. Processo nº 
387717/19 -  Acórdão nº 17361/20 - Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
83, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6 
 

1.1.7 A comprovação da consagração do artista, contratado mediante inexigibilidade, perante 
a crítica especializada e/ou opinião pública, far-se-á mediante averiguação de elementos 
que compõem o seu histórico de trabalho, tais como a regularidade dos shows 
significativos apresentados.  Tratam os autos de Representação formulada por Vereadores, em 
face de supostas irregularidades em processo licitatório por inexigibilidade, destinada à 
contratação de show de banda, representada por sociedade empresária. Informam os 
representantes que o procedimento em questão foi deflagrado e finalizado por parte do atual 
Prefeito em desrespeito a dispositivo da Lei Orgânica Municipal; que a contratação por 
inexigibilidade descumpriu as exigências da Lei n. 8.666/93, uma vez que a cantora não é 
consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública; e que, ainda, a contratação teria sido 
superfaturada. Analisando o primeiro apontamento, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, 
esclareceu que a Lei Orgânica Municipal veda a celebração contratual entre a Administração 
Municipal e Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos Municipais, antes de 
completar seis meses de seu afastamento do cargo. Os representantes insurgiram que, em 
23/06/2017, a Administração Municipal solicitou a contratação da empresa, cujo sócios são o 
ex-prefeito e sua filha, cantora da banda em questão, tendo sido publicadas, no Diário Oficial, 
suas ratificação e homologação, em 30/06/17, antes de completar o prazo legal. Não obstante os 
atos que antecederam a contratação tenham sido praticados antes do prazo legal, verificou que o 
contrato era datado de 03/07/2017, celebrado, portanto, depois do cumprimento do prazo 
disposto na lei, motivo pelo qual, acorde com a manifestação da Unidade Técnica e do MPTC, 
considerou improcedente o apontamento. Relativamente à contratação por inexigibilidade, 
relataram os representantes que a cantora da banda contratada, filha do ex-prefeito, não é 
consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública, conforme exigido pelo inciso III 
da Lei n. 8.666/93, tendo afirmado que sua contratação caracterizava promoção pessoal. Em 
defesa, o responsável, atual Prefeito Municipal, justificou que a empresa contratada detinha 
exclusividade do show artístico da cantora, renomada e conhecida na região e, para corroborar a 
informação, anexou aos autos declarações de duas Rádios locais, bem como composições 
musicais de autoria da filha do ex-prefeito e cantora. A relatoria ressaltou que não há um conceito 
padrão acerca do que seria “consagração pela crítica especializada” ou “pela opinião pública”, 
dando margem a certa dose de subjetivismo, o que poderia dificultar o exercício do controle 
externo. Acrescentou que, nos casos de contratação de artista reconhecido regionalmente, faz-se 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349475.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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necessário, por meio do histórico de seu trabalho, averiguar o atendimento da condição 
determinada pela lei. No caso em tela, não obstante as declarações colacionadas aos autos, não 
foi possível ao relator aferir que, à época, a cantora realizava shows com regularidade; aliás, 
conforme destacado pela Unidade Técnica, em entrevista concedida à telejornal, a própria cantora 
informou que havia sido a segunda apresentação da banda, demonstrando a sua iniciação no ramo 
artístico. Constatou também que o primeiro CD da cantora foi lançado menos de dois meses 
antes da sua contratação por meio do procedimento de inexigibilidade. Considerou procedente 
o presente apontamento, uma vez que os elementos trazidos aos autos pelos representantes 
revelam que a banda, quando da contratação direta pela Prefeitura, ainda estava ingressando no 
mercado artístico, impossibilitando reconhecer a sua consagração perante a opinião pública e/ou 
crítica especializada naquela ocasião. Em face da irregularidade constatada, em razão de afronta 
ao art. 25, III, da Lei de Licitações, aplicou multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, 
solicitante da contratação, e ao Prefeito, responsável pela ratificação e homologação do certame, 
bem como pela contratação da banda. Por fim, os representantes registraram que a contratação 
com a empresa, além de irregular, foi também superfaturada, anexando aos autos cópia de outros 
procedimentos de inexigibilidade realizados pela Administração Municipal visando à contratação 
de cantores, cujos valores foram inferiores ao da contratação em análise. Neste ponto, 
corroborando com o entendimento da Unidade Técnica, não vislumbrou nos autos elementos 
suficientes para inferir, efetivamente, a ocorrência de superfaturamento na contratação em tela, 
opinando pela improcedência do último apontamento constante da Representação. O voto do 
relator pela procedência parcial da Representação e a aplicação de multa aos responsáveis, por 
julgar irregular a contratação realizada por inexigibilidade, uma vez que não restou demonstrado 
nos autos o preenchimento do requisito imposto no inciso III do art. 25 da Lei n. 8.666/93, foi 
acompanhado por unanimidade pelo Colegiado da 1ª Câmara. Na oportunidade, advertiu aos 
atuais Prefeito e Secretário para que, em futuros ajustes, não reincidissem na irregularidade 
detectada. Representação n. 1066682, Rel. Cons. Sebastião Helvecio, 01.09.2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 217, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#1 
 

1.1.8 A preferência em favor do pregão eletrônico, estabelecida no caput do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 44.786/08, deve ceder quando as circunstâncias fáticas indicarem que a 
modalidade presencial é mais vantajosa para a Administração e melhor atende ao 
interesse público. Trata-se de Denúncia apresentada por empresa em face de possíveis 
irregularidades ocorridas em pregão presencial, que teve como objeto a concessão onerosa de 
uso das áreas de terminal rodoviário destinadas à exploração comercial de estacionamento de 
veículos. Aduziu a denunciante que a opção pelo pregão presencial, em detrimento do eletrônico, 
foi uma escolha inadequada, que a justificativa utilizada partiu de seu setor técnico e não foi 
questionada pelo departamento jurídico, mesmo diante da legislação sobre a temática, que prevê 
o pregão eletrônico como modalidade preferencial. O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
destacou que, conforme apontado pela Unidade Técnica, o art. 2º, caput e §1º, do Decreto 
Estadual n. 44.786/08 não veda a utilização da modalidade pregão presencial, embora seja 
preferencial a realização virtual da modalidade pregão, possibilitando a discricionariedade na 
escolha da forma adequada ao caso concreto, desde que devidamente motivada. Asseverou que, 
no âmbito federal, o Decreto n. 5.504/05, em seu art. 1º, §1º, dispõe nesse mesmo sentido, e o 
Tribunal de Contas da União – TCU firmou o entendimento de que a modalidade eletrônica 

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/1066682
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#1
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Dec&num=44786&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Dec&num=44786&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
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deveria ser encarada como regra na Administração, sendo a presencial realizada apenas de forma 
excepcional, a exemplo dos Acórdãos 1730-24/14-P de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro 
e 3361-51/15-P, de relatoria do Ministro Weder de Oliveira. Ponderou que o pregão eletrônico 
permite que mais interessados situados em diversas regiões do país possam participar e, como 
consequência, os preços ofertados serão menores, devendo a opção por esta modalidade ser 
preterida somente nos casos em que o objeto da licitação demandar análise mais pormenorizada 
das condições ofertadas pelos participantes. No caso em análise, à vista da justificativa 
apresentada, reconheceu que a opção pelo pregão presencial foi exercida dentro dos limites 
conferidos pelo § 1º do art. 2º do Decreto Estadual n. 44.786/08, uma vez que devidamente 
motivada com argumentos técnicos voltados ao alcance da proposta que melhor atendesse à 
necessidade da Administração e à redução dos riscos da contratação. Acrescentou ser descabido 
discutir nesta seara os aspectos discricionários da justificativa apresentada, sob pena de se exercer 
controle sobre o mérito administrativo, substituindo-se ao gestor público naquilo que é seu mister 
constitucional. Com efeito, em face das circunstâncias fáticas, considerou improcedente o 
presente apontamento da denúncia. A denunciante relatou, ainda, que a empresa vencedora do 
pregão presencial não apresentou certificado de capacidade técnica nos termos exigidos no edital. 
Quanto ao tema, salientou que a jurisprudência do TCU entende que é lícita a exigência de 
apresentação de atestados de capacidade técnica, podendo ser fixados quantitativos mínimos de 
execução dos serviços pretendidos, desde que não superiores a 50% (cinquenta por cento), 
excetuados os casos em que haja justificativa técnica plausível para exigir percentual mínimo 
maior. No entanto, in casu, afirmou que o ato convocatório se limitou a reproduzir o texto legal, 
que estabelece a documentação relativa à qualificação técnica, notadamente, o art. 30, II, da Lei 
n. 8.666/93, não havendo menção expressa do percentual mínimo de comprovação da execução 
do objeto. Alteou que a ausência de fixação de critérios objetivos para aferição da referida 
capacidade não pode ser utilizada em prejuízo da licitante, que entendeu possuir a qualificação 
necessária para participar do certame. Dessa forma, para a relatoria, não há que se cogitar em 
considerar inválido o atestado de capacidade técnica apresentado e, embora considerado 
improcedente o apontamento, entendeu ser aconselhável a definição expressa do quantitativo 
mínimo a ser exigido nos atestados de aptidão de desempenho, para a comprovação da 
qualificação técnico-operacional das licitantes. Por fim, apontou a denunciante que o Balanço 
Patrimonial e DER 2015 da licitante vencedora estariam em desacordo com as regras 
estabelecidas no instrumento convocatório, e, ademais, ainda que seja considerado que a licitante 
tenha, em tese, atendido aos índices de qualificação econômico-financeira exigidos, sua 
capacidade financeira para assumir uma contratação desse porte seria precária, haja vista o baixo 
valor de seu patrimônio líquido, que representa a metade do valor mínimo mensal a ser repassado 
pela exploração da área do estacionamento da rodoviária. Acerca do tema, sublinhou o art. 31, 
§§ 1º e 5º, da Lei n. 8.666/93, que dispõe que a “exigência de índices limitar-se-á à demonstração 
da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe 
seja adjudicado o contrato”, e “a comprovação de boa situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação”. No que tange a suposta incapacidade 
financeira para assumir a contratação, relatou, conforme verificado pelo órgão técnico, que todos 
os índices apresentados pela licitante vencedora eram superiores aos exigidos no edital. Dessa 
forma, julgou também improcedente o apontamento ora analisado. Em face do exposto, julgou 
improcedente a denúncia oferecida e recomendou que, nos próximos editais publicados, fosse 
apresentada a definição expressa do quantitativo mínimo a ser exigido nos atestados de aptidão 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1730%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a8b3e510-f459-11ea-b395-31bf92490354
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3361%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a8b3e510-f459-11ea-b395-31bf92490354
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Dec&num=44786&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 14 de 87 

 

de desempenho, para a comprovação da qualificação técnico-operacional das licitantes. O voto 
do relator foi aprovado por unanimidade. Denúncia n. 997691, Rel. Cons. Cláudio Couto Terrão, 
03.09.2020, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 217, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3 
 

1.1.9 Representação da Lei nº 8.666/93 – Ausência de cumprimento de contrato – Serviços 
essenciais, que não podem ser suspensos - Monocraticamente deferida cautelar 
determinando o cumprimento do contrato – Homologação da cautelar. A presente 
representação tem como objeto o questionamento de atos praticados pelo Departamento de 
Estradas e Rodagem do Estado do Paraná-DER, reputados como ilegais e lesivos à ordem 
pública, representados por inadimplemento de obrigações contratuais. A representação merece, 
em caráter excepcional, ser recebida. É conhecida a posição a respeito de expedientes que tratem 
de caráter e interesses privados decorrentes das relações contratuais firmadas com o Poder 
Público. Todavia, no caso em exame, entende-se que as questões envolvidas ultrapassam os 
interesses privados da Representante, mesmo que envolvam obrigações de pagar, considerando 
que a matéria traz em seu contexto a apreciação de essencialidade de serviços contratados em 
período de crise pandêmica, a continuidade de serviços tidos como essenciais e a necessária 
adequação do equilíbrio contratual para a continuidade desses serviços em prol da sociedade e 
dos interesses públicos. Estes aspectos estão a justificar o conhecimento da representação e, 
ressalte-se, ainda, a omissão deliberada da Representada em prestar as informações preliminares 
solicitadas, seja para juízo de admissibilidade ou apreciação do pleito de urgência. Em primeiro 
lugar, reafirma dois pressupostos para a análise do pedido que, embora possa ser satisfativo em 
parte, apresentam-se como além do interesse público, qual seja, a essencialidade dos serviços e a 
necessidade de os serviços serem ainda prestados na manutenção e conservação das faixas de 
domínio da malha rodoviária estadual e, ainda, o cenário de crise pandêmica existente neste 
momento. Acrescenta-se, ainda, como caracterizador de aparente violação, não só às obrigações 
contratuais, mas de elementar regra de isonomia e equilíbrio contratual, ao exigir a continuidade 
da prestação dos serviços sem a devida contraprestação pecuniária, total ou parcial. Em 
07/07/20, a Representante apresentou solicitação ao DER, afirmando a falta de pagamento 
integral do valor medido em junho/20, segundo determinação verbal da fiscal de um dos 
contratos, estando caracterizada assim, nesta avaliação preliminar, a violação às obrigações 
contratuais e ainda sem qualquer ato formal (presume-se a veracidade desta afirmação, neste 
momento, diante da falta de informações solicitadas à Representada). Ou seja, o único ato formal 
expedido pela Representada, pelas informações trazidas até o momento, está a afirmar que os 
serviços de manutenção e conservação são essenciais, inexistindo recomendação de suspensão 
total ou parcial dos serviços. Este ato formal da Representada está em perfeita consonância com 
as normais gerais estabelecidas pelo Governo Estadual e pelo Governo Federal, sendo que estas 
recomendações estaduais e comunicações feitas ao Diretores da Representada e aos contratados 
de serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária, por si só, já caracterizam, neste 
particular, a essencialidade dos serviços contratados e sua necessidade para segurança dos 
usuários e utilidade para a cadeia produtiva e outras necessidades básicas da população quando 
em utilização das estradas paranaenses. Caracterizado, assim, o primeiro pressuposto para a 
existência do fumus boni Iuri, sendo claro, também, a violação às obrigações contratuais, à 
execução dos serviços e às regras de execução orçamentária (Lei 8.666/93 e Lei 4.320/64). 
Acrescenta-se, ainda, como caracterizador de aparente violação, não só às obrigações contratuais, 
mas de elementar regra de isonomia e equilíbrio contratual, ao exigir a continuidade da prestação 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/997691
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3
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dos serviços sem a devida contraprestação pecuniária, total ou parcial. E agravado, ainda, por 
meras manifestações informais, sem qualquer ato de alteração contratual, caracterizando, 
inclusive, enriquecimento ilícito do contratante, ao usufruir de serviço já executado e medido 
com pagamento correspondente a aproximadamente 50% do valor devido e, ainda, segundo 
documento anexado e comunicado ao DER, com declaração de que o próximo faturamento 
obedecerá a mesma forma, independentemente de medição de serviços a maior. Resta, assim, a 
análise em juízo preliminar do perigo de dano, que entende-se caracterizado, seja pela 
caracterização da essencialidade dos serviços, assim afirmado pela própria Representada 
(manutenção e conservação das rodovias estaduais e logicamente das faixas de domínio), com 
recomendação de continuidade da execução dos serviços, seja por impor à contratada ônus 
financeiro desproporcional, ao exigir a prestação dos serviços sem a devida contraprestação 
financeira. Esse desequilíbrio econômico e financeiro, sobretudo em serviços já prestados e 
medidos com pagamentos a menor, podem implicar inclusive na impossibilidade de continuidade 
dos serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária. E, ainda, perigos maiores nos 
riscos de danos materiais e pessoais aos usuários das estradas estaduais, com a diminuição da 
necessária segurança na utilização das estradas sem a devida manutenção e conservação das faixas 
de domínio. Processo nº 436742/20 -  Acórdão nº 2046/20 - Tribunal Pleno, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#8 
 

1.1.10 O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que expressem 
a composição de todos os custos unitários, sob pena de afronta ao artigo 7º, §2º, inciso 
II, da Lei 8.666/1993. Representação formulada ao TCU apontou supostas irregularidades no 
Pregão Eletrônico 05/2020, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) 
com o objetivo de contratar empresa especializada para a “prestação de serviços de desenvolvimento e 
manutenção evolutiva e corretiva e para a mensuração de tamanho de soluções de software”. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque a aceitação, pela agência, da planilha de preços 
apresentada pela empresa vencedora sem a composição de todos os custos e encargos 
trabalhistas, em desconformidade com o modelo da IN/MP 05/2017, além de a Antaq haver 
descumprido o art. 7º, § 2º, II, da Lei 8.666/1993, ao não exigir dos licitantes, no instrumento 
convocatório, a apresentação de todos os custos unitários. Instada a se manifestar, a agência 
ressaltou que o objeto do certame questionado consistia na prestação de serviços de tecnologia 
da informação e, portanto, deveria ser pautado pelas regras da IN/MP 01/2019, tendo a IN/MP 
05/2017 sido utilizada como regramento subsidiário. Alegou também que, apesar de não exigido 
no edital, a maioria dos licitantes apresentou planilha de custos nos moldes da IN/MP 05/2017, 
a qual fora utilizada para verificar a adequação e a exequibilidade das propostas. Especificamente 
quanto à proposta da empresa vencedora, a Antaq afirmou que ela “também apresentou planilha de 
custos nos moldes da IN 05/2017-MP, bem como todos os documentos de diligências solicitados via chat”. Ao 
examinar as justificativas da agência, a unidade técnica pontuou que, de fato, o modelo de planilha 
de formação de preços previsto na IN/MP 05/2017 não fora exigido no edital, tendo sido 
utilizado apenas subsidiariamente para as averiguações realizadas pela pregoeira. Não fora então 
solicitada a composição dos custos unitários com discriminação de todos os encargos, havendo 
apenas menção, no próprio edital, de que todos os custos e encargos deveriam estar inclusos nos 
valores propostos pelos licitantes. Ponderou, no entanto, que, a partir das respostas da 
contratante e de documentos constante nos autos, teria havido, por parte da agência, a devida 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349152.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#8
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#8
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análise da proposta de preços da licitante vencedora e a promoção de diligências para 
esclarecimentos a respeito da adequação da proposta ao edital, concluindo que não ficou 
evidenciada desconformidade nesse ponto. Todavia, a unidade instrutiva entendeu que o 
Tribunal deveria cientificar a Antaq a respeito da omissão verificada no edital do certame. Em 
seu voto, o relator anuiu às conclusões da unidade técnica, asseverando que “os elementos de prova 
carreados aos autos demonstram a regularidade do certame, de modo que a representação deve ser considerada 
improcedente”. De igual modo, não obstante a improcedência da representação, o relator concordou 
que a proposta de dar ciência do ocorrido à contratante seria medida suficiente para encerrar a 
questão. Assim sendo, nos termos alvitrados pelo relator, o Plenário decidiu considerar 
improcedente a representação, sem prejuízo de dar ciência à Antaq quanto à “ausência no edital do 
Pregão Eletrônico 05/2020 de exigência de apresentação de planilhas que expressem todos os custos unitários, 
em afronta ao disposto na Lei 8.666/93, art. 7º, parágrafo 2º, inciso II”. Acórdão 2341/2020 Plenário, 
Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 399, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.11 A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas  
alcança somente as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse  Público (Oscip), participantes nessa condição. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2020, conduzido pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), destinado à contratação de “serviços de agente de integração 
para o desenvolvimento de atividade de recrutamento de estagiários”. Entre as irregularidades suscitadas, 
mereceu destaque a inserção de cláusula no edital vedando a participação no certame de 
instituições sem fins lucrativos. Ao constatar que a aludida vedação estava respalda no art. 12, 
parágrafo único, da IN Seges/MP 5/2017, a unidade técnica realizou oitiva da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), 
a fim de que ela se pronunciasse acerca do conteúdo do dispositivo. A SEDGGD/ME esclareceu 
que a vedação contestada não se encontrava na IN SLTI/MPOG 2/2008, revogada pela IN 
Seges/MP 5/2017, todavia, durante a fase de estudos realizados para a atualização desse 
normativo, que regulamenta a contratação de serviços, fora observada a existência da Portaria 
TCU 128/2014, a qual dispunha sobre a licitação e a execução de contratos de serviços no âmbito 
administrativo da Corte de Contas. Segundo a SEDGGD/ME, a IN Seges/MP 5/2017, no 
parágrafo único do seu art. 15, simplesmente replicou o conteúdo do art. 21, § 3º, da portaria do 
TCU, por questão de boa prática. Ao apreciar a matéria, a unidade técnica esclareceu que, apesar 
da idêntica redação, a norma do TCU fora revogada pela Portaria TCU 444/2018, cujo texto 
suprimiu o dispositivo que previa a restrição indistinta a todas as instituições sem fins lucrativos 
em participar de processos licitatórios destinados à contratação de empresário, de sociedade 
empresária ou de consórcio de empresas. Em seu voto, anuindo à manifestação da unidade 
técnica, o relator deixou assente que a redação vigente na IN Seges/MP 5/2017 está em 
desacordo com preceitos constitucionais e legais (art. 5º, caput, da Constituição Federal e art. 3º, 
caput, da Lei 8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do Tribunal (Acórdãos 
2847/2019, 1406/2017 e 746/2014, todos do Plenário). Assim, ressaltando o benefício que a 
medida traria à ampliação da competitividade em certames licitatórios, o relator propôs e o 
Plenário decidiu determinar à SEDGGD/ME a adoção de providências para “modificar o parágrafo 
único do art. 12 da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017”, visando a: “9.3.1. restringir a participação em licitações 
públicas somente às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip, participantes sob esta condição; 9.3.2. 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2341%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://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2847%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=cd47aee0-ff38-11ea-9417-399a6ac194a3
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1406%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=cd47aee0-ff38-11ea-9417-399a6ac194a3
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A746%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=cd47aee0-ff38-11ea-9417-399a6ac194a3
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harmonizar o dispositivo com preceitos constitucionais e legais estabelecidos (art. 5º, caput; e art. 3º, caput, da Lei 
8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do TCU: Acórdãos 746/2014, 1.406/2017 e 
2.847/2019, todos do Plenário desta Corte de Contas; e 9.3.3. ampliar a competitividade em certames públicos 
e, por conseguinte, a seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em que o objeto também 
possa ser atendido por instituições sem fins lucrativos, tendo em vista que inexiste norma legal que discipline, de 
forma indistinta, vedação de participação em processos licitatórios a essas entidades”. Acórdão 2426/2020 
Plenário, Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 399, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.12 Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei nº 
10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou 
a penalidade, incluindo as empresas estatais. Ao apreciar embargos de declaração opostos 
contra o Acórdão 7181/2020-1ª Câmara, em que se arguia suposta omissão quanto à extensão 
dos efeitos da sanção do art. 7º da Lei 10.520/2002 em relação às empresas estatais, o relator, 
reconhecendo a omissão na deliberação embargada, esclareceu preliminarmente que, consoante 
exposto no voto condutor do Acórdão 1003/2015-Plenário, “a sanção de impedimento para licitar e 
contratar prevista art. 87, III, da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade 
sancionador, enquanto que aquela prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 produz efeitos apenas no âmbito 
interno do ente federativo que a aplicar”. Lembrou ainda que, conforme assentado no voto condutor 
do Acórdão 2530/2015-Plenário, “o impedimento de contratar e licitar com o ente federativo que promove o 
pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 10.520/2002) é pena mais rígida do que a suspensão temporária de 
participação em licitação e o impedimento de contratar com um órgão da Administração (art. 87, inciso III, da 
Lei 8.666/1993) e mais branda do que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 
Administração Pública (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993)”. O relator assinalou na sequência que, 
no caso vertente apreciado no acórdão embargado, em que um hospital ligado ao Comando do 
Exército aplicara a sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 
10.520/2002, “os efeitos dessa pena se espraiam por toda a esfera da União, incluindo as empresas estatais”, e 
que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 
2081/2014 e 269/2019, ambos do Plenário. Analisando também a matéria sob a ótica do art. 38 
da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), o qual elenca as situações de impedimento para que uma 
empresa possa “participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia 
mista”, o relator destacou que “os incisos IV a VII do artigo acima citado fazem expressa menção à pena 
de impedimento, que corresponde àquela prevista na Lei do Pregão”, razão por que “sobre a empresa que for 
impedida de licitar e contratar com órgãos e entidades da esfera de governo da estatal promotora da licitação 
incidirão, obrigatoriamente, as vedações estabelecidas no referido dispositivo da Lei das Estatais”. Todavia, no 
caso concreto, levando em conta que, no momento do certame realizado pela estatal Indústrias 
Nucleares do Brasil S/A, a penalidade estava registrada incorretamente no Sicaf como sendo uma 
suspensão com espeque no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, e que essa falha só foi corrigida 
pelo órgão que imputou a sanção (hospital ligado ao Comando do Exército) após a prolação do 
acórdão embargado, quando passou a ser registrado, por expressa determinação do TCU, o 
impedimento com base no art. 7º da Lei do Pregão, o relator considerou que a exigência de 
aplicação desta pena ao caso vertente somente começou a ser possível a partir da correção 
efetuada no Sicaf, entendimento perfilhado pelos demais ministros. Acórdão 9353/2020 
Primeira Câmara, Informativo de Licitações e Contratos  do TCU nº 399, disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2426%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2426%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://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A7181%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1003%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2530%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2081%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A269%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A9353%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A9353%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.13 É irregular a utilização de ata de registro de preços para contratação de empresa que foi, 
por decisão transitada em julgado, declarada inidônea pelo TCU (art. 46 da Lei nº 
8.443/1992) durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou de atender aos 

requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. A penalidade acarreta o 
cancelamento do registro do fornecedor inidôneo.  Por meio do Acórdão 1251/2020-

Plenário, foi declarada a inidoneidade de empresa para participar de licitação na Administração 
Pública Federal ou nos certames promovidos pelos estados, Distrito Federal e municípios 
envolvendo a aplicação de recursos federais, pelo período de um ano, nos termos do art. 46 da 
Lei 8.443/1992. Inconformada, a empresa interpôs pedido de reexame defendendo, além da 
desproporcionalidade da sanção em relação a outros julgados do TCU, que “os contratos e as atas 
de registro de preços já assinados com a Administração Pública não deveriam ser afetados pela declaração de 
inidoneidade, possuindo efeitos ex nunc”. Dessa forma, solicitou que o Tribunal se manifestasse 
especificamente sobre as licitações realizadas por intermédio de atas de registro de preços, 
sustentando que essas atas não poderiam ser alcançadas pela declaração de inidoneidade e que, 
portanto, seria possível a prestação do seu objeto mesmo após o trânsito em julgado da decisão 
que aplicou a penalidade. Em seu voto, após ressaltar que o TCU não realiza dosimetria objetiva 
das sanções aplicadas aos responsáveis, comum à aplicação de normas do Direito Penal, que não 
existe um rol de agravantes e atenuantes legalmente reconhecido, e que a gradação da pena, no 
âmbito do Tribunal, tem como balizadores o nível de gravidade dos ilícitos apurados, com a 
valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e a isonomia de tratamento com casos 
análogos, o relator reputou adequado o prazo de inidoneidade aplicado à empresa. No que tange 
ao pedido de esclarecimento sobre os efeitos da declaração de inidoneidade, o relator considerou 
que, não obstante o teor desta parte da peça recursal não se coadunar com o objeto de um pedido 
de reexame, assemelhando-se a uma consulta, e a recorrente não possuir legitimidade para 
formalizar consultas ao TCU, as conclusões da unidade técnica poderiam ser encaminhadas 
diretamente aos órgãos gerenciadores das atas de registro de preços ainda em vigor e de 
titularidade da recorrente. Na sequência, pontuou que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no 
sentido de que a declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc, ou seja, não enseja a rescisão 
imediata de todos os contratos firmados entre as empresas sancionadas e a Administração, pois 
tal medida nem sempre é a solução mais adequada ao interesse público. Assim, caberia aos órgãos 
e entidades contratantes avaliar a adoção de medidas administrativas com vistas a eventuais 
rescisões, caso julgadas necessárias. Todavia, ponderou o relator, em relação às licitações pelo 
Sistema de Registro de Preços, uma vez transitado em julgado o acórdão que aplicou a penalidade, 
“não há que admitir a assinatura de novos contratos ou a emissão de novos empenhos em favor da empresa 
sancionada após este momento, como pretende a recorrente”. O relator julgou aplicáveis ao caso todas as 
considerações que teceu ao relatar o Acórdão 1246/2020- Plenário, oportunidade em que 
sustentou ser indevida a prorrogação de contrato de prestação de serviços contínuos celebrado 
com sociedade empresária que, na vigência contratual, fosse declarada inidônea pelo TCU. 
Naquela assentada, acrescentou o relator, “deixei consignado que, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da 
Lei 8.666/1993, é cláusula necessária em todo contrato a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como que, consoante o art. 78, inciso I, da referida lei, constitui motivo 

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://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1251%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=51378b40-0a78-11eb-ba93-1d34a796099f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1251%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=51378b40-0a78-11eb-ba93-1d34a796099f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1246%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=51378b40-0a78-11eb-ba93-1d34a796099f
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para rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais. Embora a norma fale em motivo para 
rescisão do contrato, por certo aplica-se também às hipóteses de novas contratações derivadas de atas de registro de 
preços, isso porque, se o contratado deve manter os requisitos de habilitação durante a vigência da contratação, 
deve, por consequência, deter essa condição quando de nova contratação oriunda do SRP”. Não caberia assim, 
a seu ver, nova utilização de ata de registro de preços para realizar contratação de sociedade 
empresária que fora declarada inidônea durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou 
de atender aos requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. E arrematou: “A formalização 
da ata gera apenas uma expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à 
contratação, precipuamente no caso de sobrevir a sua declaração de inidoneidade”. Nos termos da proposta 
do relator, o Plenário decidiu negar provimento ao recurso, sem prejuízo de determinar à unidade 
técnica que “cientifique os órgãos gerenciadores das atas de registro de preços de titularidade da recorrente de que 
a declaração de inidoneidade pelo TCU gera efeitos a partir do trânsito em julgado do aresto que a declarou, 
inclusive em relação às atas de registro de preços, impedindo futuras contratações e adesões que delas possam resultar 
e exigindo o pronto cancelamento do registro do fornecedor inidôneo”. Acórdão 2537/2020 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos  do TCU nº 400 , disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.14 No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso 
deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos processuais (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, 
no mérito da questão. Denúncia formulada ao TCU apontou supostas irregularidades no 
Pregão Eletrônico 119/2019, promovido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, 
cujo objeto era o registro de preços para aquisição de “Palamenta de Rancho Tipo I”. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “recusa sumária da intenção de recurso, analisando, de 
antemão, o mérito do recurso, quando cabia ao pregoeiro, em juízo de admissibilidade, tão somente avaliar a 
existência dos pressupostos recursais”. Chamado aos autos, o órgão destacou que a recorrente alegara, 
em sua intenção de recurso, que o sócio da empresa vencedora e o de outra licitante eram 
cônjuges, o que representaria violação aos princípios básicos da Administração Pública. A 
despeito de consulta ao Sicaf comprovar a relação conjugal entre os sócios das duas empresas, 
tal fato, para o órgão, “não configura, por si só, ilegalidade e não demanda a desclassificação das licitantes”. 
Além disso, ao contrário do que constava na intenção recursal, as duas empresas não teriam 
ofertado propostas para os mesmos itens, “de forma que a intenção de recurso não continha tema fidedigno 
à realidade dos autos”. E concluiu: “não se pode dizer que a recusa da intenção de recurso foi irregular, pois a 
aceitação somente causaria protelação ao processo, sem, contudo, oferecer segurança jurídica ao pregoeiro”. Em sua 
instrução, a unidade técnica assinalou que o pregoeiro recusou a intenção de recurso sob a 
alegação de que ela não fora “devidamente fundamentada/motivada” e, ao assim proceder, não 
oportunizou à recorrente a apresentação das razões recursais. Deixou assente ser pacífico o 
entendimento do TCU no sentido de que, “no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade 
das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão”. Nesse 
sentido, a rejeição da intenção de recorrer só seria permitida em função da falta de cumprimento 
das formalidades necessárias para ter direito ao recurso, quais sejam, “se o licitante foi prejudicado com 
a decisão a ser contestada, se ele é parte legitima para recorrer, se está dentro do prazo estabelecido para manifestar 
a intenção de recurso, se ele tem interesse direto na modificação da decisão contestada e se há motivo para recorrer 
da decisão questionada”. Para a unidade técnica, a motivação fora apresentada na intenção de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2537%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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recurso, quando a recorrente consignou que sua insatisfação se devia ao fato de que as duas 
empresas possuíam sócios com relação conjugal, supostamente auferindo vantagem indevida no 
certame e violando princípios da Administração Pública. E arrematou: “A concordância ou não com 
os motivos apresentados não deve ser objeto de análise nessa etapa, mas na etapa posterior (razões recursais), 
caracterizando conduta irregular a recusa da intenção de recurso com base na análise antecipada do mérito 
recursal”. Em seu voto, anuindo à manifestação da unidade técnica, o relator frisou ser consabido 
que, no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve 
avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais, sem adentrar, antecipadamente, no 
mérito da questão. Para ele, considerando que, na intenção de recurso apresentada, “constaram os 
motivos que levaram a pessoa jurídica a recorrer”, cabia ao órgão promotor da licitação, no exame de 
admissibilidade, “apenas atinar para os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação), os quais estavam presentes na hipótese”. Nos termos da proposta do relator e com 
vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, o Plenário decidiu dar ciência ao órgão que a 
“rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa (...), que atendia a todos os pressupostos 
recursais, com a análise antecipada do mérito do recurso”, contrariou “os princípios do contraditório e da ampla 
defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 4447/2020-Segunda Câmara, 
Relator Ministro Aroldo Cedraz (...) e 602/2018-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo”.Acórdão 
2488/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos  do TCU nº 400 , disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.15 O serviço de produção gráfica com vistas à realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) enquadra-se como serviço de natureza contínua (art. 57, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93), uma vez que reúne os requisitos da essencialidade, execução de forma 
contínua, longa duração e possibilidade de o fracionamento anula prejudicar a sua 
execução. O TCU apreciou pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), contra o Acórdão 924/2019-Plenário, que 
considerou parcialmente procedente representação interposta por empresa licitante a respeito de 
irregularidades ocorridas em pregão eletrônico. O certame teve por objeto “a contratação de serviços 
de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, envolvendo a diagramação, manuseio, embalagem, 
rotulagem e entrega, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, dos cadernos de provas e instrumentos 
de aplicação destinados à realização do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem”. A decisão recorrida, 
entre outras providências, deu ciência ao Inep de que o serviço de produção e fornecimento de 
provas e materiais de aplicação para o Enem não se enquadraria como serviço de natureza 
contínua, para fins da renovação contratual conforme o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993 e 
a Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2008. De acordo com a análise da unidade técnica, que 
se associou à linha defendida pela decisão combatida, a execução do referido serviço demandaria 
em média 75 dias, concentrados próximos ao encerramento do exercício, ou seja, teria duração 
limitada a parte de um exercício específico. Além disso, segundo a instrução, não seria razoável 
considerar que o fracionamento em períodos anuais, a exigir a realização de licitação em igual 
periodicidade, acarretaria a possibilidade de prejuízo à execução do objeto. Em seu voto, o 
ministro relator assinalou que o posicionamento da unidade técnica “foi adotado tendo por principal 
premissa o fato de a execução financeira do contrato para impressão de provas restringir-se ao período de apenas 
dois meses, desconsiderando a possibilidade de realização de atividades intermediárias e preparatórias pela gráfica 
contratada”. Observou, a seguir, a existência de questões incontroversas entre as razões recursais 
trazidas pelo Inep e a análise efetuada pela unidade técnica, sobre as quais destacou que “a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4447%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=4a28af20-0715-11eb-84d4-6d260ce9d516
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A602%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=4a28af20-0715-11eb-84d4-6d260ce9d516
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2488%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2488%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://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A924%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=20fa49a0-0a4f-11eb-866a-973d387cfa56
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essencialidade do serviço prestado decorre do fato de que a impressão das provas do Enem atende à necessidade 
pública permanente, a ser satisfeita anualmente. Já a execução de forma contínua refere-se à constatação de que tal 
serviço deve ser prestado anualmente por período de tempo indeterminado nos anos que se seguem. Por fim, o 
atributo da longa duração caracteriza-se por sua execução em mais de um exercício financeiro”. No entender 
do relator, “o cerne da controvérsia cinge-se à não satisfação do pressuposto relativo à possibilidade de que o 
fracionamento do serviço em períodos venha a prejudicar sua execução, o que impediria o reconhecimento de seu 
caráter de continuidade”. A esse respeito, o Inep alegou que os serviços prestados não se restringiriam 
às atividades de revisão e impressão das provas propriamente ditas, mas incluiriam também 
reuniões prévias, realizadas desde o mês de janeiro do ano de realização do Enem, como forma 
de viabilizar a prestação do serviço contratado de modo adequado. Para comprovar esse fato, 
trouxe documentos demonstrando a ocorrência de atividades de trabalho envolvendo a gráfica 
contratada durante todo o ano de 2018, ao longo do qual a empresa participou de diversas tarefas 
intermediárias, a exemplo de reuniões, testes de adaptação, simulados e melhorias de 
procedimentos com vistas a garantir a realização satisfatória do Enem daquele ano. Diante de tais 
evidências, o relator concluiu que “não se sustenta o entendimento defendido pela Serur de que a execução 
dos serviços gráficos contratados ater-se-ia ao interregno de 75 dias, período este concentrado no final do exercício, 
sendo crível a conclusão de que eventual fracionamento do serviço de impressão de provas contratado em períodos 
poderia trazer prejuízo a sua execução, o que lhe conferiria o atributo da continuidade”. Asseverou em reforço 
ao reconhecimento do requisito da continuidade que alguns serviços incluídos no bojo da 
contratação podem eventualmente perpassar o exercício a que a edição anual do Enem se refere, 
como acontecera no processo de impressão da prova do Enem 2019. Por último, o relator 
acolheu argumento do recorrente relacionado com a parte final do inciso II do art. 57 da Lei de 
Licitações, segundo o qual a prorrogação contratual deve ser realizada com vistas a permitir a 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. Nesse sentido, anuiu à 
“possibilidade de, em cenário que permita a prorrogação contratual, a gráfica contratada poder diluir, por diversos 
exercícios, seus custos envolvidos na formação de parque gráfico que atenda aos requisitos de sigilo e segurança 
exigidos, o que não ocorreria com a contratação anual de nova gráfica, que seria obrigada a computar esse tipo de 
custo em sua proposta de preço anual, em desfavor da administração pública”. A par dessas constatações, o 
Plenário do TCU conheceu do pedido de reexame interposto pelo Inep e, no mérito, deu-lhe 
provimento para tornar insubsistente o item da decisão recorrida que considerou irregular o 
enquadramento da contratação em tela como serviço de natureza contínua por infringir o inciso 
II do art. 57 da Lei 8.666/1993. Acórdão 2545/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos  do TCU nº 400 , disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.16 Pregão eletrônico. Opção  discricionária. Devida fundamentação. O pregão na modalidade 
eletrônica tem maior potencial de incremento da competitividade, o que porventura pode 
influenciar na obtenção da proposta mais vantajosa, objetivo principal da deflagração de um 
procedimento licitatório. Não obstante, não há impedimento ao administrador, no âmbito de sua 
discricionariedade, em optar pelo Pregão Presencial, com a devida fundamentação para tal opção. 
Processo nº 213.626-5/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia  

 
1.1.17 Licitação. Objeto divisível. Adjudicação por item. Princípio da competitividade. Preço 

global. Limitação. Nas licitações cujo objeto seja divisível, a adjudicação deve, em regra, ser 
modelada por item e não por preço global, pois, assim, reduzem-se os riscos de uma contratação 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2545%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.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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antieconômica e de jogo de planilha. A contrario sensu, utilizar a adjudicação por menor preço 
global é permitir que em tal modelagem ocorra a junção de itens distintos em um mesmo grupo, 
restringindo o universo de participantes e ameaçando o princípio da competitividade. Processo 
nº 220.683-4/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.18 Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Encargos sociais. Encargos 

trabalhistas. Folha de pagamento. Desoneração. Revisão contratual. Obrigatoriedade. 
Independentemente do regime de execução, é necessária a revisão de contrato firmado com 
empresa que tenha sido beneficiada pela desoneração da sua folha de pagamento durante a 
execução contratual, devendo o órgão ou a entidade contratante atentar para os efeitos retroativos 
à data de início da desoneração e para o ressarcimento dos valores pagos a maior. Acórdão nº 
2530/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.19 Responsabilidade. Licitação. Registro de preços. Ata de registro de preços. Declaração 

de idoneidade. Contratação. Vedação. É irregular a utilização de ata de registro de preços para 
contratação de empresa que foi, por decisão transitada em julgado, declarada inidônea pelo TCU 
(art. 46 da Lei 8.443/1992) durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou de atender 
aos requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. A penalidade acarreta o cancelamento 
do registro do fornecedor inidôneo. Acórdão nº 2537/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
329, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.20 Contrato administrativo. Prorrogação de contrato. Serviços contínuos. Exame nacional 

do ensino médio. Requisito. O serviço de produção gráfica com vistas à realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) enquadra-se como serviço de natureza contínua (art. 57, 
inciso II, da Lei 8.666/1993), uma vez que reúne os requisitos da essencialidade, execução de 
forma contínua, longa duração e possibilidade de o fracionamento anual prejudicar a sua 
execução. Acórdão nº 2545/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.21 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. Sanção 

administrativa. Não compete ao TCU rever penalidades aplicadas pelos seus jurisdicionados a 
empresas por eles contratadas. Eventual incorreção de medida punitiva deve ser apreciada pelo 
Poder Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses privados. Acórdão nº 2552/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.22 A exigência de amostra de todos os licitantes pode impor ônus excessivo, encarecer o 

custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais interessados. 
Cuidam os autos de Representação formulada por vereador em face de pregão presencial 
promovido por prefeitura municipal, para “contratação de empresa para o fornecimento de kit 
escolar, para os alunos do ensino infantil e fundamental I e II”. O representante apontou, em 
síntese, que a Administração Municipal não realizou pesquisa de mercado; que o valor de vários 
itens contratados apresentava sobrepreço e, por conseguinte, superfaturamento; alegou que a 
responsável pela condução do certame, mesmo diante de amparo legal, não negociou os valores 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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ofertados pela licitante vencedora. Além disso, insurgiu-se contra a previsão editalícia que exigiu 
a apresentação de amostras de todas as licitantes. O relator, conselheiro Gilberto Diniz, passou 
à análise individualizada das irregularidades lançadas nos autos, inicialmente tratando da exigência 
de apresentação de amostras de todas as licitantes. Destacou que, segundo relatório da Unidade 
Técnica, a exigência de amostras deve ser imposta apenas ao licitante provisoriamente colocado 
em primeiro lugar, de modo que, caso rejeitada, a exigência seria feita ao segundo colocado e 
assim por diante, razão pela qual concluiu pela ilegalidade de tal exigência na fase de habilitação. 
Pontuou que a jurisprudência consolidada do TCU admite a exigência de apresentação de 
amostras apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no 
instrumento convocatório, conforme consignado nas seguintes decisões: Acórdãos 1.291/2011-
Plenário, 2.780/2011-2ª Câmara, 4.278/2009- 1ª Câmara, 1.332/2007-Plenário, 3.130/2007-1ª 
Câmara e 3.395/2007-1ª Câmara. Ressaltou que o posicionamento deste Tribunal é nesse mesmo 
sentido, a exemplo da Denúncia n. 1012265, de sua própria relatoria. Constatou que a 
Administração Municipal exigiu do licitante, em item editalício referente à apresentação de 
propostas, de modo genérico – e não somente daquele que viesse a ser provisoriamente 
classificado em primeiro lugar –, a apresentação de amostras, o que poderia induzir a 
interpretação de que todos os interessados tivessem que apresentá-las na própria sessão pública 
do certame. Para o relator, essa exigência pode impor ônus excessivo, encarecer o custo de 
participação na licitação e desestimular a presença de potenciais interessados, sendo necessário, 
contudo, examinar as particularidades do caso concreto, uma vez que não consta, na ata da sessão 
pública do pregão, informação de que este item do edital tenha motivado a exclusão de 
participantes do certame. Afirmou que, depois de declarado o resultado, consta na referida ata: 
“Após declaradas vencedoras, as empresas deixarão as amostras solicitadas no item 5.4.4 do 
edital, no qual será feita a análise das mesmas”, levando a crer que as amostras somente foram 
efetivamente solicitadas das vencedoras. Diante disso, a despeito de considerar irregular a 
exigência questionada pelo representante, entendeu não ser o caso de apenar os agentes públicos 
responsáveis, em virtude de não ter verificado que, na prática, as amostras tenham sido exigidas 
das vencedoras do certame, e recomendou aos responsáveis que, nos futuros procedimentos 
licitatórios, fossem revistos os critérios fixados no edital de apresentação e avaliação das amostras. 
Sobre a contratação do objeto por valor superior ao de mercado e a ausência de pesquisa de 
preços, verificou, conforme destacado pela Unidade Técnica, que a documentação acostada aos 
autos comprovava que houve pesquisa de preços antes do início do processo licitatório, tendo 
sido elaborado orçamento para a contratação, de modo que concluiu pela improcedência do 
apontamento. Levando-se em consideração informações disponíveis no sistema Banco de Preços 
deste Tribunal, concluiu inicialmente a Unidade Técnica haver indícios de superfaturamento de 
preços no processo licitatório. Após apresentação das defesas, em sede de reexame, aduziu que, 
de fato, como afirmaram os defendentes, os produtos foram adjudicados a preços inferiores ao 
preço médio de mercado, apurado com base na cotação de preços com quatro empresas. Nesse 
sentido, asseverou que a cotação de preços constitui etapa inicial, essencial e indispensável do 
processo de licitação, que deve ser precedido de ampla pesquisa de mercado, nos termos do inciso 
V do art. 15 conjugado com o inciso II do § 2º do art. 40 Lei n. 8.666/93, e, no caso específico 
das licitações na modalidade pregão, o inciso III do artigo 3º da Lei n. 10.520/02 determina que, 
na fase preparatória do certame, deverão constar “a justificativa das definições referidas no inciso 
I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1291%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1291%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2780%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4278%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1332%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3130%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3130%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3395%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1012265
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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serviços a serem licitados”. In casu, para o relator, não há de se falar em ausência de pesquisa de 
preços, uma vez que constam, da fase interna do processo licitatório, orçamentos oferecidos por 
quatro empresas, com base nos quais a Administração confeccionou o mapa de cotações e 
elaborou planilha estimada de custo e, conforme se depreende da ata, os valores que foram 
oferecidos pelos vencedores do certame eram condizentes com os preços médios orçados e, além 
disso, a maior parte dos itens foi adjudicada por valores inferiores à média orçada na pesquisa de 
preços. A respeito da manifestação inicial da Unidade Técnica, indicando a existência de suposto 
superfaturamento, ponderou que esta levou em consideração informações disponíveis no Banco 
de Preços deste Tribunal, para todo o Estado de Minas Gerais, que, no seu entendimento, é 
ferramenta importante e constitui parâmetro relevante para se identificar preços de produtos, 
mas não substitui – e nem poderia substituir – o procedimento de cotação de preços realizado 
pela Administração Pública na fase preparatória do certame, que, como já havia expresso, 
constitui etapa inicial, essencial e indispensável do processo de licitação. Assim, com base nos 
elementos dos autos e no limite das análises empreendidas pela Unidade Técnica, entendeu não 
haver comprovação de superfaturamento e, consequentemente, não vislumbrou ocorrência de 
dano ao erário, razão pela qual não impôs aos responsáveis o dever de ressarcimento. Diante do 
exposto na fundamentação, julgou parcialmente procedentes os apontamentos lançados na 
representação, por considerar irregular a exigência de apresentação de amostras por parte de 
todos os licitantes, sem, contudo, fixar responsabilidade e, por conseguinte, sancionar os 
responsáveis pelo certame, recomendando aos responsáveis que, nos futuros procedimentos 
licitatórios, fossem revistos os critérios fixados no edital de apresentação e avaliação das amostras. 
O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo colegiado da 2ª Câmara. Representação 
n. 1066508, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.23 Prestação de serviço. Irregularidade. Vedação ao enriquecimento indevido. Deve-se 
sempre considerar a possibilidade de ter havido prestação de serviços, a despeito da contratação 
irregular, não sendo lídima a imputação do dano total ao jurisdicionado, por ser regra basilar de 
direito à vedação ao enriquecimento indevido. Processo nº 208.320-1/19, Boletim de 
Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

 
1.1.24 Edital de concorrência internacional. Parque Urano e Marina no Município de 

Florianópolis. Complexidade do objeto. Lei 8987/1995. Aplicação. Legalidade 
condicionada à inclusão de cláusula contratual e apresentação posterior do fluxo de 
caixa. O TCE/SC considerou o edital de Concorrência Internacional n. 891/SMS/DSLC/2019, 
para a concessão de implantação, operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina no 
Município de Florianópolis, em consonância com a legislação regente, atendido os seguintes itens: 
1. Inserção de cláusula contratual determinando a realização de aditivo ao contrato (e/ou 
documento equivalente), após a execução e aprovação do projeto executivo pelo Poder 
Concedente e demais órgãos responsáveis, delimitando os critérios, indicadores, fórmulas e 
parâmetros definidores da qualidade do serviço cuja execução foi outorgada à iniciativa privada; 
2. Apresentação do fluxo de caixa da concessão após a aprovação do projeto executivo pela 
Prefeitura Municipal de Florianópolis e obtenção das licenças ambientais, para posterior análise 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066508
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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desta Corte de Contas. Trata-se de análise da concessão para implantação, operação, gestão e 
manutenção do “Parque Urbano Marina Beira Mar Norte”, da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. De acordo com o Conselheiro José Nei Alberton Ascari, “o feito originou-se 
mediante controle prévio e orientação técnica referente à fase de planejamento da outorga da 
concessão, seguindo os ritos da Instrução Normativa nº TC- 022/2015, abrangendo a análise dos 
pontos de controle relacionados aos procedimentos preliminares, estudos de viabilidade jurídica, 
técnica e econômico-financeira, demonstrativos dos impactos orçamentários e financeiros, 
sistema e custos de fiscalização, impactos socioambientais e participação social no projeto (art. 
4º)”. Também explicou que “com a publicação do Edital de Concorrência Internacional nº 
891/SMA/DSLC/2019 em 28/11/2019 pela unidade gestora, o processo passou a analisar o 
edital e seguir os ditames da Instrução Normativa nº TC-021/2015. Nessa toada, a DLC exarou 
o Relatório nº DLC-914/2019 (fls. 1529-1544), no qual constatou que 10 orientações em relação 
ao plano de negócios e fluxo de caixa, 3 em relação ao edital e 2 em relação ao contrato não 
foram atendidas no instrumento convocatório publicado. Diante disso, a instrução sugeriu a 
sustação cautelar do certame, requerimento este que foi acolhido pelo Relator à época, 
Conselheiro Luiz Eduardo Cherem, por meio da Decisão Singular nº GAC/LEC-27/2020, nos 
termos sugeridos no relatório”. Posteriormente, informou que “houve pedido de reconsideração 
desta decisão liminar em 14 de janeiro de 2020. Sua apreciação coube ao Conselheiro Luiz 
Eduardo Herbst, que na data de 22/01/2020 foi sorteado para exercer a relatoria transitória do 
feito. [...] Na sessão extraordinária do dia 23 de janeiro, acolhendo os termos da Decisão Singular 
nº GAC/LRH-41/2020, o Plenário deliberou no sentido de expedir cautelar diferida, a fim de 
que o procedimento licitatório seja suspenso para análise deste Tribunal no momento anterior à 
homologação e adjudicação, com o objetivo de verificar se as irregularidades que inicialmente 
levaram à concessão da medida de urgência trouxeram prejuízos ao certame, ao interesse público 
ou à sociedade”. O Relator destacou que “esta Corte de Contas exerceu sua fiscalização de 
maneira preventiva e orientativa, examinando projetos, estudos preliminares e demais 
documentos. Esta atuação se mostrou satisfatória, pois das 73 orientações técnicas emitidas, 59 
delas foram atendidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis”. E informou que lançado o 
edital e permitido o seu prosseguimento até a fase de homologação e adjudicação por força de 
medida cautelar diferida, o processo retornou ao Plenário do Tribunal para a deliberação sobre 
“a legalidade ou ilegalidade, de acordo com os princípios e regras aplicáveis ao caso”. O Relator 
também registrou que “não houve impugnação aos termos do edital na esfera administrativa 
tampouco na esfera judicial. Ou seja, nem a sociedade nem possíveis interessados em participar 
da contratação em tela questionaram seus termos sob possível existência de cláusulas restritivas, 
ilegais, ou ainda com potencial lesão de direitos e do interesse público”. Ponderou que “o certame 
em tela comporta a concessão de dois objetos em conjunto: a concessão de uso de espaço público 
para a construção de marina, e a criação, gerenciamento e operação de parque urbano. Este é o 
objeto da licitação, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Concorrência 
Internacional nº 891/SMA/DSLC/2019”. “Veja-se que além do objeto conjunto, deve ser 
salientado que não há um projeto executivo da licitação, pois tal encargo está atribuído à empresa 
vencedora. É justamente neste documento que será detalhando as atividades e serviços que serão 
disponibilizados no referido espaço. No momento, há apenas um estudo preliminar e o termo de 
referência, cujos documentos devem embasar a criação do projeto executivo e serão objeto de 
avaliação e aprovação pelo poder concedente [...]”, observou o Relator. E destacou, “não se trata 
meramente de uma concessão de uso de espaço público. Nem de uma tradicional concessão de 
serviço público. As regras se comunicam e se aplicam nos limites em que forem cabíveis ao objeto 
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licitado. Como bem exposto no parecer ministerial, há trabalhos técnicos e doutrina no Brasil no 
sentido de que a operacionalização e gestão de parques urbanos públicos atrai as regras da Lei de 
Concessões porque ele se constitui num espaço democrático especialmente importante para a 
qualidade de vida dos indivíduos e também para o desenvolvimento sustentável da cidade”. Desta 
feita, concluiu que “o objeto descrito no edital atrai a aplicação dos regramentos contidos na Lei 
de Concessões no que lhe for cabível, especialmente da singularidade do objeto e do mix de 
atividades privadas e públicas a serem desenvolvidas”, e por essa razão, defendeu a “aplicabilidade 
da alocação de riscos, a qual está presente no processo em análise (cláusula 23ª da minuta 
contratual – fl. 1102 e seguintes), bem como a presença de critérios, indicadores e parâmetros 
definidoras da qualidade do serviço como cláusula essencial da minuta contratual, em compasso 
com o art. 23, III, da Lei de Concessões”. De acordo com o Relator, “a minuta contratual desse 
certame previu, neste particular, a verificação de 12 encargos contemplados em 4 diferentes 
dimensões, compondo assim o sistema de mensuração de desempenho. Apresenta ainda quadro 
de indicadores de desempenho, mensurados por meio de 2 instrumentos distintos: Avaliação de 
Desempenho pelo Poder Concedente; e Pesquisa de Satisfação do Usuário”. O Relator citou o 
@LCC-19/00966678, o qual analisou o edital de concessão do centro de eventos de Balneário 
Camboriú, outra hipótese de concessão de uso de bem público com exploração comercial, e 
apontou os indicadores de desempenho, no caso, “o serviço de limpeza, a gestão de 
estacionamento e o controle de tráfego, a disponibilidade de internet, telefonia e cabeamento, 
atendimento ambulatorial, gestão das áreas de alimentação coletiva, manutenção das edificações, 
dentre outros”. O Relator extraiu dos autos do @LCC-19/00966678, a seguinte recomendação: 
“a avaliação de desempenho será realizada por amostragem representativa do indicador, a ser 
definida pela fiscalização do contrato, utilizando-se de averiguação em campo e/ou pesquisa em 
documentos e registros mantidos pela concessionária. A periodicidade do monitoramento poderá 
ser bimestral, trimestral ou anual, dependendo do indicador”. Assim sendo, o Relator entendeu 
que “a cláusula em debate é aplicável e necessária no caso concreto, incorrendo em uma falha o 
edital neste ponto. Entretanto, tenho que tal discrepância pode ser ajustada no contrato a ser 
celebrado, sanando, assim, o apontamento”. No mais, concluiu o Relator, “não vislumbro a 
presença de ilegalidades que maculem o edital sob exame, razão pela qual o certame deve 
continuar revogando-se a medida cautelar concedida a fim de permitir a sua homologação e 
adjudicação”. O Relator afastou o item que tratou da previsão, para fins de qualificação técnica, 
de comprovação de “realização e operação estruturada no valor mínimo de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), realizado na modalidade corporate finance ou Project finance”, em 
violação aos arts. 3º, § 1º, inc. I, e 30, inc. I, e § 1º, inc. I da Lei (federal) n. 8.666/93. Para o 
Relator, “considerando que não houve impugnação ao certame e tendo em vista a complexidade 
do objeto licitado, entendo que o apontamento não se sustenta no que toca ao argumento 
defendido pela DLC, sendo pertinente a exigência formulada no edital, de modo a evitar que 
empresas sem condições de executar o objeto se aventurem no projeto da instalação, gestão e 
manutenção do parque e marina no Município de Florianópolis”. Assim sendo, sugeriu o Relator 
“apenas fazer uma recomendação à Unidade Gestora para que, ao exigir comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes para 
comprovar a capacidade técnico-operacional dos licitantes, se atente ao fato de que a exigência 
deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. O Relator 
também afastou o item acerca da “falta de estabelecimento de como se dará a manutenção da 
TIR da concessão na hipótese de queda ou aumento acentuados na demanda, sugerindo-se a 
adoção de faixas de variação, de modo que dentro de uma determinada faixa o risco é da 



 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 27 de 87 

 

concessionária, e acima ou abaixo da faixa o risco é repartido, em violação ao inc. II do § 2º do 
art. 7º da Lei (federal) n. 8.666/93”. Para o Relator, “se todos os riscos da concessão foram 
alocados para a empresa contratada, não há porque se adotar faixas de variação para queda ou 
aumento acentuado da demanda. A opção eleita pelo poder público de não assumir qualquer 
risco é perfeitamente legal, não havendo a obrigatoriedade de qualquer tipo de 
compartilhamento”. Sobre o item referente à metodologia para o compartilhamento de receitas 
acessórias ser considerada indevida, o Relator analisou que “a diretoria técnica defende que a 
incidência do percentual de 0,5% sobre o que superar 20% das receitas brutas deveria incidir 
sobre todas as receitas e, assim mantendo-se os seus termos, o Município deixa de ganhar em 
torno de R$ 290 mil reais por ano. Já a Prefeitura Municipal alega que a outorga variável fixada 
em 0,5% daquilo que superar em 20% a expectativa de receita bruta do projeto é um elemento 
de atratividade do Edital de Concorrência nº 891/SMA/DSLC/2019, que permitiria a elevação 
do próprio valor de outorga fixa, ante a possibilidade de ganhos decorrentes da elevação da receita 
durante o período de concessão”. Sobre essa questão, o Relator concluiu que “a intenção do 
poder público ao executar esta licitação não é lucrar diretamente – afora o pagamento da outorga 
fixa –; é justamente outro. A receita aos cofres municipais certamente advirá com o pagamento 
de impostos, abertura de novos postos de trabalho, com o turismo, entre outras formas. Além 
disso, já se pontuou aqui acerca do hibridismo do objeto, do interesse público que se está a tutelar, 
além da margem de liberdade que a administração pública municipal possui para modelar suas 
contratações”. Quanto à observação da área técnica de que “as 10 (dez) irregularidades indicadas 
em relação ao plano de negócios elaborado pela Unidade Gestora, remetem a falhas graves no 
próprio instrumento convocatório, pois não demonstram a devida viabilidade econômico-
financeira do projeto, ou seja: não deixam claro ao mercado que aquele empreendimento é 
atrativo o suficiente para que aportem recursos no projeto”, o Relator argumentou que “apesar 
disso, uma empresa acorreu à licitação e foi devidamente habilitada, cumprindo com todos os 
requisitos previstos no instrumento convocatório”. Sobre a proposta comercial, o Relator 
ressaltou que o item 15.10 do edital diz que para a sua apresentação a empresa deverá tomar base 
todos os gastos, investimentos, riscos, ressarcimentos e demais obrigações contidas no edital. 
“Não há necessidade de que eles sejam apresentados. O Anexo IV, que trata do modelo de 
proposta comercial do edital, é apenas uma única declaração onde consta o valor da outorga fixa, 
como se depreende do documento de fl. 1150. Assim também o é no Edital do Parque 
Ibirapuera”, concluiu o Relator. O Relator entendeu que remanesceu tão somente o apontamento 
referente à inexistência de critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade 
do serviço, em violação ao art. 23, III, da Lei federal nº 8987/95. Contudo, para que não haja 
prejuízos à conclusão da licitação, o Relator propôs a sua inserção no contrato, e explicou “o 
encaminhamento que proponho está em consonância com o art. 7º da Instrução Normativa nº 
TC-021/2015 e alinhada com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que assim 
dispõe em art. 20”. De acordo com a proposta apresentada “para atender a lei de regência e 
assegurar o interesse público, entendo que após a apresentação e aprovação do projeto executivo 
pelo Poder Concedente e demais órgãos responsáveis, quando os atores envolvidos terão a devida 
ciência de quais equipamentos urbanos serão modelados, instalados e/ou construídos, deverá ser 
redigido um termo aditivo, e/ou documento equivalente integrante do contrato, delimitando os 
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço público cuja 
execução foi outorgada à iniciativa privada”. Para a implementação dessa condicionante, 
especificou o Relator, “uma cláusula deverá ser inserida no contrato original a ser assinado pelas 
partes e sua redação deverá ser analisada pelo Tribunal de Contas. Esta cláusula obrigacional a 
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ser inserida no ajuste será dirigida tanto ao Poder Público como à Concessionária e sua 
implementação somente ocorrerá após referido aditivo (e/ou documento) dos parâmetros de 
qualidade também for analisado por esta Corte de Contas”. @LCC-17/00419568. Relator 
Conselheiro José Nei Alberton Ascari.  Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.25 Representação. Licitação. Prestação de serviços. Pneus. Registro de preço. Limitação 
geográfica. Subcontratação sem licitação. Procedente. Determinação. O TCE/SC 
considerou procedente Representação em relação a Edital de Pregão Presencial promovido pela 
Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, visando o registro de preços para a contratação de 
empresa que forneça pneus, bem como efetue a colocação/instalação, montagem, manutenção, 
balanceamento, alinhamento e geometria dos pneus entregues sob sua responsabilidade.  Trata-
se de Representação apresentada com fundamento no §1º do art. 113 da Lei Federal nº 8.666/93, 
comunicando supostas irregularidades no Edital de Pregão Presencial n. 013/2020, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, com os seguintes apontamentos: a) O item 2.3.16 da 
Minuta do Contrato – Anexo ao Edital, exige que a licitante possua estabelecimento para 
prestação de serviços, com distância não superior a 60 km (sessenta quilômetros) do Paço do 
Municipal; b) O item 2.3.11 da Minuta do Contrato – Anexo ao Edital não estabeleceu os limites 
dos serviços que poderão ser subcontratados, contrariando o disposto no art. 72 da Lei Federal 
8.666/93. Sobre a primeira irregularidade, o Relator citou a decisão dos autos @REP-
20/00035935 e a observação da área técnica, no sentido de que “é vedada a exigência de 
localização prévia, consoante o disposto no § 6º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, e na 
parte final do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, o qual prescreve que o processo 
licitatório somente permitirá as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações”. Igualmente recordou que a “exigência restringe a participação de 
possíveis interessadas que não estão localizadas nas proximidades do Município contratante, 
beneficiando licitantes com sede no Município ou nas redondezas, de forma contrária ao disposto 
no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei (federal) nº 8.666/93”. O Relator citou o ensinamento de Marçal 
Justen Filho, para quem, no caso de inclusão de exigências excessivas, “a Administração terá de 
comprovar que adotou o mínimo possível. Se não for possível comprovar que a dimensão 
adotada envolvia esse mínimo, a Constituição terá sido infringida. [...]  Se a Administração não 
dispuser de dados técnicos que justifiquem a caracterização da exigência como indispensável 
(mínima), seu ato será inválido”. Por fim, o Relator salientou o entendimento do TCU, Acórdão 
n. 1265/2009 – Plenário. Data da sessão: 10/06/2009. Relator Benjamin Zymler: “É irregular a 
exigência, como condição para participar de processos licitatórios, que os licitantes comprovem 
a propriedade dos equipamentos a serem utilizados na execução do objeto, bem como das suas 
localizações prévias, permitindo-se apenas a relação explícita e a declaração formal quanto a sua 
disponibilidade” e o § 6º do art. 30 da Lei (federal) nº 8.666/93 que veda a definição de localização 
prévia de licitante. Assim sendo, sobre a primeira irregularidade, o item 2.3.16 da Minuta do 
Contrato – Anexo ao Edital, que exige que a licitante possua estabelecimento para prestação de 
serviços, com distância não superior a 60 km do Paço do Municipal, o Relator concluiu que “a 
exigência de limitação geográfica da localização das licitantes poderia ser aceita desde que 
comprovada sua indispensabilidade à garantia do cumprimento do objeto a ser contratado, na 
forma exigida pelo inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, isto por meio de estudos 
técnicos preliminares, demonstrando sua necessidade”. O Relator citou a decisão do TCU para 
ilustrar a necessidade de estudos técnicos preliminares, no Acórdão nº 2012/2017, Relator José 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700419568
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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Múcio Monteiro: “É oportuno registrar que o Plenário deste Tribunal ao proferir o Acórdão 
1.592/2013, adotou o entendimento de que a adoção de critérios de regionalização deve ser 
precedida de estudos que comprovem a sua vantajosidade, à luz do art. 3º, caput, da lei 8.666/93 
(item 9.3.3). Cumpre ressaltar ainda que se trata aqui de parecer obrigatório da Assessoria Jurídica, 
ante o disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93”. E complementou o Relator, “ocorre 
que no caso em exame não foi apresentado qualquer estudo técnico que justifique a exigência 
efetivada, demonstrando a imprecisão de tal critério e, o ponto mais relevante, suscitando dúvidas 
acerca da efetiva competitividade do certame licitatório, na forma exigida pelo art. 3º, caput e § 
1º, inciso I da Lei de licitações” e concluiu “os prazos fixados para execução do objeto contratual, 
de até 03 dias para entregados equipamentos e de até 24 horas para execução dos serviços, a 
princípio, afastam a necessidade de limitação geográfica das licitantes” e “diante da ausência de 
dados técnicos que justifiquem a inclusão de tal requisito para habilitação das empresas 
interessadas, a exigência se torna excessiva e pode representar prejuízo à competitividade, 
contrariando, também, o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da lei de licitações”. Sobre a segunda 
irregularidade, o Anexo ao Edital não estabeleceu os limites dos serviços que poderão ser 
subcontratados, de acordo com o Relator, contrariando o disposto no art. 72 da Lei Federal 
8.666/93: “O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra,serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela Administração”. Em conclusão o TCE/SC determinou à Prefeitura 
Municipal de Otacílio Costa que no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a adoção de uma das 
seguintes medidas: a) Retificação dos itens 1.1 do edital e 2.3.11 e 2.3.16 da Minuta do Contrato, 
com a republicação do edital na forma estabelecida pelo §4° do art. 21 da Lei n. 8.666/93, 
respeitando o prazo de 08 (oito) dias exigido pelo inciso V do art. 4º da Lei n. 10.520/2002; ou 
b) Anulação do Edital de Pregão Presencial n. 013/2020, com base no art. 49 da Lei n. 8.666/93 
e comprove a este Tribunal no prazo de 30 dias da publicação da Decisão no Diário Oficial 
Eletrônico deste Tribunal. @REP-20/00131063, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº76, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.26 Denúncia. Edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – Irregularidades 
– Aquisições de usina de micropavimentação. Em Denúncia foram noticiadas supostas 
irregularidades em edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – “para futura 
aquisição de Usina de micro pavimentação destinada a manutenção das vias pavimentadas do 
município”. Em razão de irregularidades detectadas, o Relator corroborou com a Secretaria de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e com o Ministério Público de Contas para 
responsabilizar o gestor diante da adoção do sistema de registro de preço fora das hipóteses 
previstas no art. 3º do Decreto Federal nº 7892/13, haja vista tratar-se da aquisição de bem único. 
Verificou a excessiva especificação na descrição do item, que poderia ter resultado em restrição 
ao caráter competitivo da licitação. Salientou quanto à irregularidade na exigência de pagamento 
parcelado do bem, por tratar-se de objeto de natureza indivisível, já que foi adquirida apenas uma 
unidade, cujo pagamento deveria ser único, após regular liquidação. O Relator deixou de imputar 
multa pela ausência de informação do termo de referência quanto à condição do equipamento, 
tendo em vista que a licitação já está conclusa e o objeto já foi adquirido. O Tribunal alertou 
sobre a necessidade de se observar estas questões nas futuras licitações. O Voto foi aprovado por 
unanimidade, sendo apontadas as seguintes irregularidades: (a) a adoção do sistema de registro 
de preço em hipótese não prevista no art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/13; (b) Termo de 
Referência deficiente, dada a falta de informação quanto a condição de uso do equipamento 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000131063
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000131063
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pretendido (novo ou usado), além de conter especificação excessiva de alguns itens do objeto; (c) 
Previsão em edital de pagamento parcelado, sendo que, por se tratar de aquisição de equipamento, 
a Lei nº 8.666/93 determina a quitação integral no prazo máximo de trinta dias após a entrega da 
cobrança da contratada à contratante. Acórdão nº 04878/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 26, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 

 
1.1.27 Abrangência da sanção de impedimento de contratar e licitar temporariamente com a 

Administração Pública disposta no art. 7º da Lei do Pregão. Em Agravo interposto em face 
da Medida Cautelar nº 02/2020-GABCSC, exarada monocraticamente pela Presidência do 
TCMGO em 16/7/20, foi suspenso cautelarmente pregão presencial deflagrado pelo Município 
de Caldas Novas, diante da constatação de que empresa declarada vencedora de um dos itens 
estaria temporariamente impedida de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
Municipal, conforme a Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 
TCESP –, o que poderia acarretar prejuízos de ordem jurídica. A empresa licitante alegou que 
não há plausibilidade jurídica em lhe estender os efeitos da pena que foi imposta pelo município 
de Piraju/SP, impedimento de contratar e licitar temporariamente com a Administração (art. 7° 
da Lei n. 10.520/2002), fora daquele ente federativo. O Relator acompanhou o posicionamento 
da Secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e do Ministério Público de 
Contas, tendo em vista que a decisão do Chefe do Poder Executivo que aplicou a penalidade à 
agravante declarou expressamente que a sanção tem efeitos no âmbito daquele município. A 
SFOSEng destacou que “o relator daqueles autos evidenciou que o alcance da pena prevista na 
Lei do Pregão não deve extrapolar a órbita interna do ente sancionador. Esse entendimento se 
alinha à jurisprudência majoritária do TCU, explicitada pelo Boletim de Jurisprudência n. 253, no 
qual consta: ‘Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 
10.520/2002 restringem-se ao âmbito do ente federativo sancionador (União ou estado ou 
município ou Distrito Federal’”. O Agravo foi provido por unanimidade e a medida cautelar 
revogada, considerando-se sem efeitos, no âmbito do município de Caldas Novas, a sanção 
aplicada em desfavor da empresa no município de Piraju-SP. Acórdão nº 05397/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.1.28 Representação da Lei nº 8.666/93. Deferimento de medida cautelar para o fim de 
suspender o pregão eletrônico nº 29/2020, do Município, no estado em que se encontra. 
Homologação. Encerram os autos representação lastreada no art. 113, §1º, da Lei n.º 8.666/93, 
com pedido liminar de suspensão do certame, formulada por empresa, em face do Pregão 
Eletrônico n.º 29/20, realizado pelo MUNICÍPIO para registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de recepcionista e serviços 
gerais, para a Secretaria Municipal de Saúde. Relativamente à alegação de inobservância de 
decretos federais, razão assiste ao município. O artigo 1º do Decreto Federal n.º 7.892/2013 e o 
artigo 1º do Decreto Federal n.º 10.024/2019, restringem seu âmbito de aplicabilidade à 
administração pública federal, não vinculando os outros entes da Federação (Estados, Distrito 
Federal e Municípios), que gozam da autonomia conferida pelo artigo 18 da Constituição Federal, 
notadamente no caso do Município, exercendo a referida autonomia, editou diploma normativo 
próprio disciplinando, de modo diverso do modelo federal, o prazo para o exercício do direito 
de impugnar administrativamente o ato convocatório. Não há, nesse ponto, impropriedade hábil 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
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a autorizar o recebimento da representação. Quanto à ausência de planilha de composição de 
custos operacionais, igual sorte não lhe assiste. Por injunção do artigo 7º, §2º, inc. II, da Lei n.º 
8.666/1993, obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado 
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Por sua vez, o artigo 
40, §2º, inc. II, da mesma lei, impõe como anexo obrigatório do edital o orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários. Assim, tem-se que o orçamento detalhado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários é requisito para a abertura da licitação e parte 
integrante do edital. A ratio essendi de tais dispositivos se encontra na necessidade da 
Administração, na fase interna da licitação, de estimar da forma mais precisa possível todos os 
custos envolvidos com a execução dos serviços que pretende contratar. Corolário disso, é a 
apresentação, pelos aderentes à convocação pública feita pela Administração, de proposta que, 
de igual forma, venha acompanhada de descritivo detalhado de todos os custos envolvidos na 
prestação do serviço, sejam eles diretos e indiretos, além, por óbvio, do lucro. Posto isso, 
compulsando o procedimento licitatório encaminhado pela municipalidade, não se vislumbrou a 
realização de orçamento detalhado para a prestação dos serviços objeto da licitação. Assim, diante 
da falta desse orçamento detalhado, o edital também não previu a necessidade de apresentação 
de proposta, acompanhada do descritivo de todos os custos diretos e indiretos e lucro. Como o 
objeto da licitação se trata de cessão de mão de obra, existem benefícios que devem ser pagos 
aos trabalhadores dessas funções que variam conforme o assentado em convenção coletiva 
própria, a qual varia em razão da base territorial, consoante o indicado pelo princípio da unidade 
sindical (art. 8º, inc. II, da Constituição Federal). Diante disso, a representação deve ser recebida 
e quanto à medida cautelar pleiteada, dentro da estreita perspectiva que esta fase embrionária 
comporta, verifica-se o preenchimento dos requisitos autorizadores da sua concessão. Assim 
sendo, por meio do Despacho n.º 1051/20 defere-se a medida pleiteada, para o fim de 
SUSPENDER cautelarmente o Pregão Eletrônico n.º 29/2020, no estado em que se encontra, 
com fundamento no inciso IV do §2º do artigo 53 da Lei Orgânica, bem como no inciso VII do 
artigo 32, no §1º do artigo 282 e no inciso V do artigo 401 do Regimento Interno. Processo nº 
439970/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242 
 

1.1.29 Representação da Lei nº 8.666/93. Pela procedência e aplicação das sanções pecuniárias. 
Trata-se de Representação formulada pela empresa de Engenharia e Serviços contra a Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização, por meio da qual são apontadas irregularidades em relação 
ao sigilo aposto sobre pareceres internos relacionados ao indeferimento do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato. Dos documentos trazidos em sede de contraditório pela 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, não é possível certificar que a empresa de 
Engenharia e Serviços Ltda. tenha tido acesso a cópia dos pareceres lavrados pela Diretoria de 
Operações e pela Coordenadoria Jurídica, expressamente mencionados no bojo do Ofício n.º 
3.606/2016-GAB/PRES) e utilizados como motivadores da negativa ao pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato n.º 035/2013. Desse modo, diante da evidente afronta ao 
princípio constitucional da publicidade, que, entre outros, norteiam as atividades da 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de reconhecer a procedência dos fatos trazidos ao 
conhecimento desta C. Corte, verifica-se a necessidade de cominação da multa prevista no artigo 
87, IV, g, da LC n.º 113/05 ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
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respectivamente. Processo nº 992350/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-85-2020/331550/area/242 
 

1.1.30 Consulta. Possibilidade da Administração contratar empresa para locação de luminárias 
de LED e dos materiais e serviços para sua instalação e manutenção. Cabimento da 
modalidade pregão. Manifestações uniformes. Viabilidade da contratação e uso do 
pregão, desde que atendidos requisitos.  1) É possível que a Administração Pública realize 
contratação de empresa para locação de luminárias de LED e dos materiais e serviços para sua 
instalação e manutenção, desde que essa opção seja precedida por estudo técnico de viabilidade 
capaz de comprovar a vantajosidade da locação em detrimento da aquisição dos produtos;2) Há 
possibilidade de se utilizar a modalidade pregão para a contratação de bens e serviços de 
iluminação pública, desde que se possa extrair do edital e do termo de referência, padrões de 
desempenho e qualidade objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado. 
Processo nº 81466/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242 
 

1.1.31 Licitação. Proposta. Composição. Atividade econômica. Categoria profissional. 
Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. 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. Acórdão nº 2601/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.32 Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Matriz de risco. Empreitada por preço 
global. É recomendável a utilização de matriz de riscos em contratações derivadas da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais) que envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de 
empreitada por preço global, por se tratar de elemento que agrega segurança jurídica aos 
contratos. Acórdão nº 2616/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.33 Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Obras e serviços de engenharia. 
Orçamento estimativo. SINAPI. SICRO. O Sinapi e o Sicro representam fontes prioritárias 
para a orçamentação de obras e serviços de engenharia das empresas estatais, devendo restar 
demonstrada a inviabilidade de seu uso para a utilização de outras fontes (art. 31, §§ 2º e 3º, da 
Lei 13.303/2016). Acórdão nº 2628/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.34 Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade. É 
irregular a adoção da contratação integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC) sem a efetiva demonstração das vantagens técnicas e econômicas auferidas pela sua 
utilização, comparativamente com os outros regimes de execução previstos em lei (art. 9º da Lei 
12.462/2011). Acórdão nº 10829/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, 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-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.35 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Fiança bancária. Instituição 

financeira. Banco Central do Brasil. Autorização. É irregular a prestação de garantia 
contratual na modalidade fiança bancária, prevista no art. 56, § 1º, inciso III, da Lei 8.666/1993, 
emitida por empresa que não seja instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central 
do Brasil. Acórdão nº10829/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.36 Responsabilidade. Culpa Parecerista. Parecer jurídico. Contrato administrativo. 
Reajuste. Erro grosseiro. A emissão de parecer jurídico sem abordar a inviabilidade de conceder 
a empresa contratada pela Administração reajuste de preço por desconformidade com o art. 40, 
inciso XI, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 2º e 3º da Lei 10.192/2001 caracteriza erro grosseiro e 
acarreta a aplicação de multa ao seu autor. Acórdão nº 10830/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 330, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.2. Pessoal.  

 
1.2.1 Admissão de pessoal. Teste seletivo para contratação temporária de professores 

universitários destinada a suprir a falta de servidores efetivos. Regularidade. Registro 
com expedição de recomendações. Apesar do entendimento ministerial a respeito da 
perpetuação de vínculos precários aparentemente de forma indefinida e contrária à Constituição, 
acompanha-se o opinativo da CAGE quanto à possibilidade de registro das admissões em exame. 
Essa é, a propósito, a linha dos precedentes da Corte em casos tais, conforme pode-se inferir do 
Acórdão n.º 3515/19-S1C proferido no processo n.º 824792/16 e do Acórdão n.º 3904/19-S1C 
proferido no processo n.º 387256/17. Compulsando os autos, verifica-se que a universidade 
apresentou as informações e documentos necessários à comprovação da legalidade e regularidade 
dos atos administrativos praticados. Em relação aos apontamentos técnicos, acolhe-se no sentido 
de que sejam expedidas recomendações à entidade de ensino. Ao Estado do Paraná, contudo, o 
presente expediente não se revela a via mais adequada para o mesmo desiderato. Conforme bem 
colocado pelo ilustre auditor Sergio Ricardo Valadares Fonseca no Acórdão n.º 394/20-S2C do 
processo n.º 281440/17, a prática corriqueira de contratação de professores em regime 
temporário no âmbito do Estado amarrada à incerteza acerca da possibilidade de realização de 
concursos públicos a depender de autorização por parte do Chefe do Poder Executivo é matéria 
reiteradamente discutida por este Tribunal, sendo inclusive tratada no processo de prestação de 
contas anual do Governador do Estado relativas ao exercício de 2017, este sim o âmbito mais 
abrangente e apropriado para debatê-la e perquirir qual a solução mais adequada. Ante o exposto, 
vota-se pelo registro das admissões realizadas pela Universidade Estadual  objeto do presente 
processo e pela expedição de recomendação à entidade a fim de que em seus próximos 
procedimentos atente-se para encaminhar as informações e documentos referentes aos processos 
de admissão de pessoal dentro dos prazos previstos no artigo 9º da Instrução Normativa n.º 
142/2018 deste Tribunal, bem como para que sejam elaborados os documentos financeiros e 
orçamentários conforme as alíneas "g", "h", "i" e "j" do inciso III do art. 11 da mesma instrução. 
Processo nº 206936/17 - Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10192.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-
2020/331162/area/242#6 
 

1.2.2 Tomada de contas extraordinária. Comunicação de irregularidade. Pagamento de 
adicional por tempo de serviço e licença prêmio indenizada aos ocupantes de cargos em 
comissão. Alteração da legislação durante a instrução processual. Irregularidade das 
contas, sem aplicação, de sanções conforme precedentes.   Os membros da Segunda Câmara 
do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, 
por unanimidade, em: I. julgar irregular o objeto da presente Tomada de Contas Extraordinária, 
originada de Comunicação de Irregularidade da então Coordenadoria de Fiscalização de Atos de 
Pessoal, por meio de Procedimento de Apontamento Preliminar de Acompanhamento (SGA), 
em que indica a ocorrência de dano ao erário decorrente de pagamentos de adicional por tempo 
de serviço e de licença prêmio indenizada à servidores comissionados da Câmara Municipal de 
Londrina, no período de setembro/2011 a agosto/2016 pelos gestores à época, sem aplicação de 
sanções, conforme precedente do Acórdão n° 1529/20, da Segunda Câmara; II. remeter os autos, 
após o trânsito em julgado da presente decisão, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, 
para anotações devidas, deixando, no entanto, de incluir o nome dos gestores no cadastro dos 
agentes com contas irregulares, diante da inexistência de ato doloso de improbidade 
administrativa, tal como dispõe o art. 1º, I, "g" da Lei Complementar nº 64/90. Processo nº 
1002110/16 - Acórdão nº 2113/20 - Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR 
nº 84/20, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-
pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2 
 

1.2.3 Consulta. Secretários municipais. Reconhecimento de permissivo constitucional para a 
instituição de 13º subsídio. Inexistência de imposição constitucional da aplicação do 
princípio da anterioridade na fixação de subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Secretários. Divergência na regulamentação constitucional que trata da fixação de 
subsídios de vereadores da regulamentação quanto aos demais agentes políticos. 
Complementação ao que foi estabelecido nos Acórdãos  nº 4529/17-STP e 2989/19-ST, 
que trataram de tema correlato com força normativa e efeito vinculante. Para Prefeitos, 
vice-Prefeitos e Secretários Municipais, por força do que dispõe o art. 29, V, da Constituição 
Federal e o art. 16, VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 650.898, é possível a concessão de 13º subsídio no 
curso da legislatura, observado o princípio da reserva legal. Face ao que foi decido pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 650.898, este Tribunal alterou seu entendimento 
quanto à possibilidade de concessão de 13º subsídio a Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais, consoante Acórdão nº 4528/17- STP, do TCE/PR. O artigo 11 da 
Instrução Normativa nº 72/2012 do TCE/PR encontra-se superado face a referida decisão 
proferida em sede de Consulta, com efeitos normativo e vinculante. O princípio da anterioridade 
aplica-se apenas à instituição dos subsídios de vereadores, por força do que dispõe o art. 29, VI, 
da Constituição Federal. A fixação legal da possiblidade de pagamento de 13º subsídio a agentes 
políticos somente pode alcançar situações futuras, em respeito aos princípios da segurança 
jurídica, do interesse social e da boa-fé, o que impede que se considere a aplicação retroativa da 
lei que venha a ser editada nesse sentido. A vigência de lei prevendo o pagamento das vantagens 
em comento inaugura o marco temporal normativo a partir do qual poderão ser pagas aos 
beneficiados. Ademais, a lei que fixar o benefício deve atender todas as condições de validade: a 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00349225.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
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previsão da despesa na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, atendidos 
os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os limites do art. 29-A e §1º da 
Constituição Federal. "Conforme previsão expressa do art. 29, V, da Constituição Federal, a 
iniciativa do projeto de lei que disponha sobre remuneração de Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Secretários Municipais é exclusiva da Câmara Municipal", de acordo com o que foi respondido 
pelo Acórdão nº 4529/17- STP, aplicável em sua plenitude aos Secretários 
Municipais.  Secretários Municipais detentores de cargo efetivo e licenciados que tenham optado 
pelo subsídio do cargo de Secretário Municipal somente terão direito a receber o 13º subsídio se 
houver expressa previsão legal acerca do recebimento dessa vantagem na lei específica que fixa 
os subsídios aplicáveis. Processo nº 903750/17 -  Acórdão nº 2045/20 - Tribunal Pleno, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#2 
 

1.2.4 Tomada de Contas Extraordinária. Universidade Estadual. Alta quantidade de horas 
extras. Irregularidade no Portal da Transparência. Saneamento. Pela regularidade das 
contas com ressalva.  Demonstrou-se que houve a adoção de providências para estabelecer um 
controle efetivo da jornada na Universidade e para que a utilização de horas extras fosse reduzida, 
consoante a defesa do Pró-Reitor de RH da Universidade. Assim, embora não tenha havido 
significativa redução na execução de horas extras, considerando que o quadro de pessoal da 
Universidade ainda demanda a prestação de serviço extraordinário, notadamente em virtude do 
elevado número de aposentadorias de servidores no último triênio, entende-se que o Achado n.º 
1 do Relatório de Auditoria pode ser convertido em ressalva. Quanto ao Portal da Transparência 
sem informações tecnológicas exigidas pela legislação, foi juntada aos autos informação assinada 
pelo Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade, afirmando que todos os 
relatórios que constam no portal da transparência da Universidade estão disponíveis em formato 
de planilha eletrônica, conforme solicitado pelo TCE-PR. Informaram que tal melhoria 
tecnológica foi efetuada no ano de 2018, quando da divulgação do referido processo. 
Adicionalmente também deixaram disponível a opção dos relatórios em formato PDF. Do exame 
do Portal da Transparência da Universidade, verifica-se que agora é possível acessar arquivos 
com informações disponibilizadas também em formato de planilha eletrônica. Destarte, entende-
se que o Achado pode ser considerado motivo de ressalva na apreciação das contas, visto que a 
Universidade adotou providências para sanar a irregularidade. No entanto, a Universidade deve 
atentar para a necessidade constante de verificação dos sistemas de informática para que os 
arquivos sempre possam ser salvos no referido formato, conforme determina a legislação 
pertinente. Processo nº 25000/20 -  Acórdão nº 2042/20 - Tribunal Pleno, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#2 
 

1.2.5 Não é possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços inerentes à 
categoria funcional abrangida  pelo plano de cargos da autarquia, quando não se trate  
de cargos extintos ou não haja previsão legal contrária, mesmo que existam postos vagos. 
Tratam os autos de Consulta encaminhada por diretor de serviço autônomo de água e esgoto, 
vazada nos seguintes termos: “Ao se contratar serviços de pessoa física o encargo patronal de 
INSS, soma-se ao limite de contratação estabelecido no art. 24, incisos I e II da Lei 8.666/93, ou 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349151.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
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o limite da contratação diz respeito somente ao valor pago ao profissional?; O encargo patronal 
previdenciário pode ser classificado à conta da natureza da despesa que o gerou ou tem uma 
classificação mais correta?; Pode-se contratar serviço de pessoa física se existir na autarquia cargo 
com a mesma função contratada, sendo uma vaga ocupada e outra em aberto?; A contratação de 
serviços de engenharia pessoa física se encaixa no limite de R$ 8.000,00 ou R$ 15.000,00 
anuais?”(sic). A fim de guardar a linearidade do raciocínio, o relator, conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, procedeu ao exame das dúvidas suscitadas em ordem diversa da apresentada pelo 
consulente. De início, relativamente ao terceiro item da Consulta, destacou que este Tribunal 
deliberou, em prejulgamento de tese acerca da terceirização na Administração Pública, emitindo 
parecer nos autos da Consulta n. 1024677, no sentido de que é vedada a execução indireta de 
atribuições inerentes às categorias que compõem o plano de cargos do órgão ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, excepcionadas as disposições legais em contrário 
e as situações de extinção total ou parcial dos cargos, conforme previsto no art. 3º, IV, do Decreto 
Federal n. 9.507/18. Acrescentou que, no caso da extinção parcial, por força de previsão legal, 
os cargos vão sendo extintos gradualmente, à medida que ocorrem as vacâncias; desse modo, 
ainda que os cargos providos constem do quadro de pessoal do órgão ou da entidade, são 
considerados parcialmente extintos, uma vez que serão transformados ou excluídos assim que 
houver a vacância. Dentro desse contexto, considerou vedada a execução indireta do serviço, o 
qual deve ser prestado por servidores investidos mediante concurso público ou por pessoal 
contratado, desde que presentes os pressupostos constitucionais caracterizadores da necessidade 
temporária de excepcional interesse público. Com efeito, respondeu ao terceiro questionamento 
no sentido de que não é possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços 
inerentes à categoria funcional abrangida pelo plano de cargos da autarquia, quando não se tratar 
de cargos extintos ou não houver previsão legal contrária, mesmo que existam postos vagos. 
Quanto ao segundo questionamento, a relatoria respondeu em discordância parcial com a tese 
fixada na Consulta n. 836946, julgada em 15/05/13, e propôs a reforma de entendimento, 
passando a prevalecer que o encargo patronal previdenciário oriundo da contratação de pessoa 
física pela Administração Pública: i) não deve ser classificado à conta da natureza da despesa que 
o gerou; ii) não deve ser registrado sob o código “47 – Obrigações Tributárias e Contributivas”; 
iii) deve ser classificado como elemento de despesa “13 – Obrigações Patronais”, em código 
estruturado n. 3.3.90.13, sendo facultativo o acréscimo dos dígitos 7º e 8º (desdobramentos do 
elemento de despesa) para maiores especificações. O conselheiro Gilberto Diniz, em seu voto-
vista, manteve o posicionamento vigente e consolidado na resposta dada à consulta supracitada, 
nos moldes em que passou a expor. De acordo com o conselheiro vistor, o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tanto o vigente à época da resposta dada à consulta, 
como o em vigor nos dias atuais, acompanha a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) de que a codificação 3.3.90.47 é a mais apropriada para a classificação de despesas 
decorrentes de obrigações tributárias e contributivas incidentes sobre o valor bruto do contrato 
de prestação de serviços por terceiros – pessoa física, sem vínculo empregatício, consoante se 
verifica da especificação dos componentes desse código estruturado, que agrega a categoria 
econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Opinou que os Tribunais de 
Contas, em se tratando de codificação da despesa pública, devem optar por acompanhar, de 
forma técnica, as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão de referência na 
consolidação das contas públicas, sendo que a adoção de padrões diferenciados pode fragilizar 
tal consolidação. Prosseguiu demonstrando que a intenção do órgão consolidador é que o 
elemento de despesa “13” seja utilizado exclusivamente para as despesas previdenciárias 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1024677
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20indireta,economia%20mista%20controladas%20pela%20Uni%C3%A3o.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20indireta,economia%20mista%20controladas%20pela%20Uni%C3%A3o.
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/836946
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
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decorrentes do pagamento de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, e, por 
conseguinte, necessariamente vinculado às despesas de pessoal, conforme expresso literalmente 
no manual editado pelo STN. Após essas considerações o relator encampou a divergência, 
notadamente quanto à necessidade de observância à sistemática utilizada pela STN, enquanto 
órgão central de orientação quanto à matéria, sobretudo porque há termo de cooperação firmado 
nesse sentido entre este Tribunal e a STN. Ressaltou, contudo, que, especificamente na questão 
da terceirização lícita e sua adequada classificação e registro – diante da atual normatização que 
ampliou a possibilidade de terceirização das atividades pela Administração Pública, autorizando, 
inclusive, que haja terceirização das atividades-fim, desde que não enquadráveis como atividade 
típica de Estado – deveria ser melhor avaliada pela própria STN à luz da LRF, a fim de que não 
houvesse burla ao regramento sobre o que deve ser ou não considerado como despesa com 
pessoal para fins dos limites de responsabilidade fiscal. Outrossim, em relação ao primeiro 
questionamento, o relator observou que a terceirização, como hipótese de contratação de 
serviços, deve-se pautar nas disposições da Lei n. 8.666/93, entre elas as que preveem a 
possibilidade de dispensa do procedimento licitatório em razão do reduzido valor, nos termos do 
art. 24, I e II, do mencionado diploma. Considerando que pessoas físicas e jurídicas obedecem à 
regimes substancialmente distintos, sob a ótica tributária, previdenciária, entre outras, afirmou 
não ser possível, no momento de optar pela realização do procedimento licitatório propriamente 
dito ou pela contratação direta por dispensa em razão do reduzido valor, avaliar com exatidão 
quais seriam os custos adicionais. Nessas circunstâncias, considerou mais coerente e seguro 
relacionar o limite da dispensa de licitação ao valor estimado da contraprestação a ser paga pela 
prestação do serviço e das obrigações dela decorrentes, de incidência indistinta para pessoas 
físicas ou jurídicas, para não ensejar o tratamento não isonômico entre elas, na medida em que 
favorecia a contratação direta da que envolvesse menores encargos, em violação ao disposto no 
art. 3º, caput, da mesma Lei. Diante dessas considerações, concluiu que o encargo patronal devido 
pela Administração na contratação de serviços de pessoa física não deve ser incluído na apuração 
dos limites que permitem a dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, I e II, da Lei n. 
8.666/93, sob pena de inobservância do princípio constitucional da isonomia, nos termos do art. 
3º, caput, do mesmo diploma. Por derradeiro, quanto ao último questionamento, sublinhou que a 
dispensa de licitação vinculada ao valor da contratação é definida em percentual sobre os valores 
estabelecidos no art. 23, I, a, e II, “a”, da Lei n. 8.666/93, os quais foram atualizados pelo Decreto 
Federal n. 9.412/18, passando o limite da dispensa fundada no art. 24, I, para obras e serviços de 
engenharia, a corresponder a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), enquanto a prevista no art. 24, 
II, para compras e os outros serviços, que não de engenharia, equivale a R$ 17.600,00 (dezessete 
mil e seiscentos reais), não importando a natureza jurídica do contratado, se pessoa física ou 
jurídica. Nessa linha, afirmou que a contratação direta de pessoa física, por dispensa de licitação, 
para a prestação de serviço de engenharia, com fundamento no pequeno valor, deve observar o 
limite do art. 24, I, da Lei n. 8.666/93, qual seja R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Em face do 
exposto, os questionamentos do consulente foram respondidos da seguinte maneira: 1. Não é 
possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços inerentes à categoria 
funcional abrangida pelo plano de cargos da autarquia, quando não se trate de cargos extintos ou 
não haja previsão legal contrária, mesmo que existam postos vagos; 2. Deve ser utilizado o código 
estruturado 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas – para classificação e registro da 
cota patronal devida ao INSS, de responsabilidade da Administração Pública, incidente sobre o 
valor bruto do contrato de prestação de serviços por terceiros – pessoa física, sem vínculo 
empregatício, e desde que essa contratação se enquadre como terceirização lícita, conforme 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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posicionamento vigente e consolidado na resposta dada à Consulta n. 836946; 3. O encargo 
patronal devido pela Administração na contratação de serviços de pessoa física não deve ser 
incluído na apuração dos limites que permitem a dispensa de licitação, com fundamento no art. 
24, I e II, da Lei n. 8.666/93, sob pena de inobservância do princípio constitucional da isonomia, 
nos termos do art. 3º, caput, do mesmo diploma; 4. A contratação direta de pessoa física, por 
dispensa de licitação, para a prestação de serviço de engenharia, com fundamento no pequeno 
valor, deve observar o limite atualizado do art. 24, I, da Lei n. 8.666/93. O voto do relator, que 
encampou o voto-vista do conselheiro Gilberto Diniz, foi aprovado por unanimidade. Consulta 
n. 977862, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.2.6 Despesa com pessoal. Limite da LRF. Adequação. Comprovação por período. Infração 
por período isolado. Em decorrência da metodologia disciplinada pela legislação, cumpre ao 
gestor, em cada período considerado, comprovar a adequação aos limites de despesas com 
pessoal, nos termos e limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A infração em cada 
período deve ser considerada isoladamente. Cada conduta ilícita do gestor, isoladamente 
considerada, gera uma nova infração, caracterizando a ocorrência de concurso material de 
infrações. Processo nº 222.781-6/20, Boletim de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, 
disponível em:  https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.2.7 Bombeiros e Policiais militares. Gratificação de regime especial. Tempo de serviço 
efetivo. Nos atos de transferência para a reserva remunerada de Bombeiros Militares e Policiais 
Militares, cujos requisitos sejam implementados após a ciência, pelo jurisdicionado, do teor desta 
decisão, em Sessão Plenária de 23/09/2020, assim como em relação aos atos de reforma cujo 
laudo pericial seja realizado a partir desta data, somente poderá ser computado, para efeito de 
incorporação da vantagem denominada “gratificação de regime especial de trabalho”, o período 
inerente à função de bombeiro ou policial militar, ou seja, o tempo de serviço efetivo, na forma 
do artigo 134 da Lei Estadual nº 880/85 (Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de 
Janeiro) e do artigo 131 da Lei Estadual nº 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do 
Rio de Janeiro), conforme o estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 279/79, para compensar 
o permanente desgaste físico e psíquico provocado pela elevada tensão emocional inerente à 
profissão. Processo nº 115.258-8/18, Boletim de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, 
disponível em:  https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.2.8 Recurso de Reconsideração. Saúde. Serviços Hospitalares. Fundação Hospitalar. 
Servidores Públicos. Sobreaviso. Pagamento. Princípio da legalidade. Prescrição. Não-
incidência. O TCE/SC negou provimento ao Recurso interposto pelo Ex-Diretor Presidente 
da Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha exarado no processo @TCE-11/00446815, 
que julgou irregular o pagamento de gratificação de sobreaviso a servidor da Fundação Hospitalar 
Filantrópica de Barra Velha, com imputação de débito e aplicação de multa. Trata-se de Recurso 
de Reconsideração interposto com pedido preliminar de prescrição da pretensão punitiva, e no 
mérito, o Recorrente asseverou que estava “subordinado à estrutura da Administração Municipal, 
com suporte das Secretarias de Administração e de Negócios Jurídicos” e declarou que “os 
relatórios de horas sobre os regimes de sobreaviso, horas extraordinárias e escalas de sobreaviso 
eram elaborados pela Assessora de Gabinete do Presidente, atribuindo a falha ao setor de 
Recursos Humanos e à Secretaria de Administração”. Inicialmente, o Relator explicou que, 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/836946
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/977862
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1100446815
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quanto à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, “sua hipótese diz respeito tão somente 
a irregularidades passíveis de penalidade de multa”, não havendo que se questionar “sua 
incidência sobre a imputação de débito, que possui natureza de ressarcimento ao erário e se sujeita 
à imprescritibilidade, em consonância com a Constituição Federal (art. 37, § 5º), corroborado 
pelo STF no Mandado de Segurança n. 26.210-9/DF e pelo TCU na Súmula n. 282, a qual 
estabelece que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de 
danos ao erário são imprescritíveis”. Quanto à multa aplicada pela deliberação recorrida, o Relator 
observou que “há entendimento pacificado neste Tribunal de que o prazo prescricional para esse 
tipo de sanção é aquele adotado pelo Código Civil (Lei federal n. 10.406/2002), em seu art. 205, 
que preconiza o lapso temporal de 10 anos”. E citou o Acórdão n. 1441/2016, do TCU, o qual 
reafirmou o entendimento quanto à aplicação do art. 205 do Código Civil para regular o prazo 
de prescrição da pretensão punitiva no âmbito daquele órgão, fixando, também, “a tese de que 
ela se interrompe com o ato que ordenar a citação, audiência ou oitiva da parte, conforme art. 
202, inciso I, do mesmo diploma legal”. O Relator analisou “a ocorrência da prática dos atos 
irregulares entre janeiro e junho de 2011 e a citação do recorrente em 20.4.2015 (fls. 230-231), 
observa-se que não ocorreu o transcurso do prazo decenal, razão pela qual deve ser afastada a 
tese preliminar”. O Relator ainda afastou a incidência do art. 24-A da Lei Orgânica deste Tribunal, 
acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar estadual n. 588/2013, que fixou o prazo para análise 
e julgamento dos processos em 5 anos, assim como regras de transição aos processos em curso 
em seu art. 2º. O Relator explicou que a “norma de transição do art. 2º da Lei Complementar 
estadual n. 588/2013 visa a salvaguardar situações de processos que, instaurados anteriormente 
à sua vigência, seriam imediatamente extintos, prejudicando a atuação do Tribunal sem que lhe 
fosse oportunizado tempo suficiente para adequações. Daí sua aplicação se dar apenas após a 
análise da regra principal, ou seja, quando houver a possibilidade de automática extinção dos 
autos pela regra do art. 24-A, o que não é o caso do presente feito”. O Relator ainda observou 
que no processo originário (TCE-11/00446815), a citação do Recorrente se operou em 
20.4.2015, ou seja, “verifica-se que o prazo final para julgamento corresponderá a 20.4.2020, 
tomando por base o prazo de 5 anos previsto no art. 24-A da Lei Orgânica”. Quanto ao mérito, 
o Relator ressaltou que foi apontado o pagamento irregular de gratificação de sobreaviso a 
servidor da Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha, o que fundamentou a condenação 
do Recorrente, em solidariedade, “devido à ausência de previsão legal e de comprovação de que 
o servidor estava em escala de sobreaviso no período de junho de 2011”. Além do débito, o 
Relator mencionou que ao Recorrente também foi aplicada a multa em razão do pagamento 
irregular de verbas remuneratórias a título de gratificação de sobreaviso, sem previsão legal, nos 
meses de janeiro a junho de 2011, a servidor da mencionada fundação. Sobre o argumento de 
subordinação da fundação à Administração Municipal, de acordo com o Relator, “muito embora 
o Recorrente sustente a subordinação da fundação à estrutura formal da Administração 
Municipal, a Lei municipal n. 508/2003 estabeleceu a personalidade jurídica própria, com 
autonomia financeira e administrativa, da Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha (art. 
1º), tendo sido extinta somente em 2013 (Lei Complementar municipal n. 142/2013). Logo, no 
período entre 2003 e 2013 a fundação possuía plena autonomia para exercer suas funções 
administrativas e financeiras”. Assim sendo, para Relator, “diante da previsão legal, aliado à 
ausência de provas concretas nos autos da subordinação da unidade gestora às Secretarias de 
Administração e de Negócios Jurídicos, ou de ato legal de delegação das atividades da fundação 
para a Administração Municipal no tocante à folha de pagamento dos servidores, não há como 
acolher o argumento do recorrente nesse ponto”. Quanto ao controle do regime de horas de 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1100446815
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sobreaviso, horas extraordinárias e escalas de sobreaviso, o Relator constatou que se extrai do 
“documento juntado à fl. 31 pelo Recorrente que a responsável pela elaboração e pelo controle 
da escala, assim como pelos relatórios das horas trabalhadas e submetidas ao setor de Recursos 
Humanos, era a assessora de gabinete”. No entanto, destacou o Relator, nos documentos 
constantes das fls. 1022-1025 da tomada de contas especial, que tratam das escalas de plantão, 
infere-se o registro dos vistos não apenas da assessora de gabinete, “mas também do Recorrente, 
deste último inclusive com carimbo. Sendo assim, as informações assentadas nas escalas de 
plantão foram confirmadas pelo recorrente, de onde emana a sua responsabilidade”. Quanto à 
aplicação da Lei Complementar estadual n. 323/2006 e da Lei Complementar municipal n. 
3/1993 (Estatuto do Servidor Público de Barra Velha), mencionadas pelo Recorrente, o Relator 
apontou que elas “não servem de pressuposto normativo para a instituição do regime de 
sobreaviso, já que aquela se aplica à esfera estadual e esta cuida de forma genérica sobre a jornada 
de trabalho”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE 
RECONSIDERAÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. PAGAMENTO DE HORAS DE 
SOBREAVISO A SERVIDOR, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEM COMPROVAÇÃO 
DO TRABALHO. DÉBITO E MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. NEGAR 
PROVIMENTO. A imputação de débito, hipótese de ressarcimento de prejuízo causado ao 
erário, não se submete ao instituto da prescrição, conforme comando disposto no § 5º do art. 37 
da Constituição Federal e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. A pretensão punitiva 
de imposição de multa pelos Tribunais de Contas se subordina ao prazo geral de prescrição 
indicado no art. 205 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), que estabelece ser de 10 (dez) anos, 
conforme precedentes do TCU. A Lei Complementar Estadual n. 588/2013, inserindo o novo 
art. 24-A na Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Santa Catarina, estabeleceu o prazo de 5 anos 
para análise e julgamento de processos administrativos, levando em conta a data de citação do 
administrador ou responsável pelos atos administrativos, ou a data de exoneração do cargo ou 
extinção do mandato, considerando preferencial a mais recente. Logo, se a citação se deu em 
período inferior a 5 anos, não há óbice ao prosseguimento do processo. Na ausência de fatos 
novos ou elementos de prova passíveis de modificar a decisão combatida ou elidir a 
responsabilidade do gestor pelo pagamento irregular de horas de sobreaviso, deve ser mantida a 
condenação imposta”. @REC-19/00087682. Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.9 Impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a credenciados da saúde. 
Em Representação, foi referendada medida cautelar, por irregularidades em aditivos de contratos 
de credenciamento com profissionais da saúde, objetivando alterar os valores pagos para incluir 
adicional de insalubridade em razão do ambiente de trabalho hostil, especificamente no 
atendimento de pacientes com suspeita e já contaminados pela COVID-19. A Secretaria de 
Licitações e Contratos destacou a vigência da INTC nº 007/16, que veda a concessão de parcela 
indenizatória própria de servidor público aos credenciados prestadores de serviços. Em seu voto, 
o Relator apontou que o “credenciado pela administração pública não é servidor público, mas 
sim um prestador de serviço, pois é contratado para a execução de serviço certo, cuja 
remuneração auferida é decorrente da quantidade de procedimentos realizados pelo valor fixado 
no instrumento convocatório”. Ressaltou que “caso opte o gestor por incrementar os 
pagamentos dos profissionais de saúde que se encontram em contato com pacientes com suspeita 
e já contaminados pela Covid-19, deverá fazê-lo mediante novo credenciamento, prevendo um 
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valor maior para os plantões (nos moldes autorizados pelo art. 10 da INTCM nº 007/2016 (desde 
que não caracterize adicional de insalubridade), ou por meio outro, juridicamente possível, 
escolhido pelo município”. Preenchidos os requisitos legais – fumus boni iuris e perigo de grave 
lesão ao erário municipal –, a relatoria referendou a Medida Cautelar expedida, que determinou 
a imediata suspensão de todos os pagamentos referentes aos adicionais de insalubridade do caso. 
Acórdão nº 04867/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.2.10 TCMGO e MPC/TCMGO expedem a Recomendação Conjunta nº 05, pela possibilidade 
de se instituir, por lei, benefício aos prestadores de serviço de saúde  credenciados 
durante a pandemia da COVID-19.  Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás e Ministério Público de Contas, dispondo sobre a 
possibilidade de se instituir, por lei, benefício de assistência social aos prestadores de serviços de 
saúde credenciados, acometidos pelo contágio da COVID-19 e impactados pelos efeitos sociais 
e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. Os Chefes dos Poderes Executivos dos 
municípios goianos e Gestores da Saúde foram orientados quanto à possibilidade de instituição 
de benefício assistencial voltado a mitigar o impacto social e financeiro aos dos profissionais 
prestadores de serviços de saúde credenciados, afastados da prestação de serviços, com 
remuneração suspensa, estritamente pelo período em que não estejam percebendo benefício 
previdenciário. Para tanto, recomendou-se pela: (a) necessidade de lei aprovada e sancionada 
mediante o devido processo legislativo para instituição do referido benefício; (b) obrigatoriedade 
de regulamentação por decreto, contendo especificação de critérios para concessão do benefício, 
definindo expressamente destinatários, requisitos de elegibilidade, condições, prazos e valores, 
entre outros quesitos que entender cabíveis; (c) destinação exclusiva aos profissionais de saúde 
credenciados, contaminados com COVID-19 e que não estejam cobertos por nenhum auxílio 
previdenciário; e (d) duração restrita ao período de calamidade pública. Os jurisdicionados foram 
orientados a observar o dever de motivação, transparência e controle efetivo na concessão do 
referido benefício, objetivando a manutenção do equilíbrio das contas públicas e, em especial, 
pelas disponibilidades financeiras e orçamentárias. Recomendação Conjunta nº 05/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.2.11 Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Incorporação. Plano econômico. 
Parcelas decorrentes de planos econômicos, ainda que concedidas por meio de decisão judicial 
com trânsito em julgado, a partir do momento em que podem ser compensadas por reajustes ou 
reestruturações de carreiras supervenientes, devem ser necessariamente absorvidas. Nesses casos, 
não há afronta ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio da 
irredutibilidade salarial, já que, em razão das alterações na situação fática e jurídica que deu causa 
ao pedido judicial, tais parcelas foram devidamente compensadas, devido a sua natureza jurídica 
de antecipação salarial. Acórdão nº 9300/20, Boletim de Pessoal TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.12 Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Vencimentos. Base de cálculo. A base de cálculo 
do adicional por tempo de serviço é o vencimento básico (art. 67 da Lei 8.112/1990), sendo ilegal 
a incidência do adicional sobre toda a remuneração. Acórdão nº 9331/20, Boletim de Pessoal 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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TCU nº 83, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm  
 

1.2.13 Jornada de trabalho. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de horário. 
Prejuízo. Exercício do cargo. Limite máximo. Na acumulação de cargos públicos deve ser 
verificado, caso a caso, se há compatibilidade de horários e se há prejuízo às atividades exercidas 
em cada cargo, não cabendo restringir a acumulação com base unicamente na fixação de uma 
jornada máxima de trabalho, porquanto não existe limitação legal ao número de horas que podem 
ser exercidas em regime de acumulação. Acórdão nº 9401/20, Boletim de Pessoal TCU nº 83, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 

1.2.14 Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição Federal de 
Ensino. As parcelas complementares instituídas pelo art. 15, §§ 2º e 3º, da Lei 11.091/2005, em 
caráter temporário para evitar decesso remuneratório, já devidamente absorvidas aos 
vencimentos não podem ser reestabelecidas, por ausência de previsão legal. Ainda que leis 
posteriores tenham sido editadas com comandos para que não se procedesse mais a essas 
absorções, nenhum instrumento legal tratou das parcelas já absorvidas pelas regras previstas na 
redação original da Lei 11.091/2005. Acórdão nº 10166, Boletim de Pessoal TCU nº 83, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 

1.2.15 Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário. A 
incorporação ou a atualização da vantagem de “quintos/décimos”, transformada em Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente são 
devidas até o dia 8/4/1998 (art. 3º da Lei 9.624/1998), devendo a regularização dos pagamentos 
efetuados em desacordo com essa regra observar, se for o caso, a modulação dada pelo STF no 
RE 638.115 (Tema 395 da Repercussão Geral). Acórdão nº 9290/20, Boletim de Pessoal TCU 
nº 83, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 

1.2.16 Atribuição do cargo em comissão e função de direção, chefia e assessoramento. No 
julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis 
que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, 
chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Na 
fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a 
constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. Os cargos em comissão de livre 
nomeação, conforme preceitua a Constituição Federal (CF), destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V) (1). Somente após a apreciação das descrições 
das atividades dos cargos públicos na lei é que se poderá afirmar sua compatibilidade com a 
norma constitucional (nacional ou estadual) que estabelece os casos e as hipóteses de cargos em 
comissão. Desse modo, instaurado o controle abstrato de constitucionalidade no âmbito de 
tribunal de justiça para a análise da higidez constitucional de lei municipal que cria cargos em 
comissão, a corte local deve examinar as atribuições dos cargos em comissão. 
Além disso, ao apreciar o Tema 339 da repercussão geral, o Plenário definiu que o art. 93, IX, da 

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/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.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#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.112%2C%20DE%2011%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201990&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20regime%20jur%C3%ADdico,e%20das%20funda%C3%A7%C3%B5es%20p%C3%BAblicas%20federais.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, a 
corte de origem não está obrigada, na fundamentação do acórdão que julga a ação de 
inconstitucionalidade, a manifestar-se sobre cada cargo, individualmente. No caso, trata-se de 
ação direta para verificação da compatibilidade, com dispositivos de constituição estadual, de leis 
municipais que criaram cargos públicos de provimento em comissão, que, em tese, não seriam 
destinados a funções de chefia, direção e assessoramento. O tribunal de justiça julgou procedente 
em parte o pedido, afirmando, em suma, não ser possível a verificação das atribuições dos cargos 
para se concluir no sentido da inconstitucionalidade das normas. O acórdão foi impugnado por 
meio de embargos de declaração. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar o Tema 
670 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, em maior extensão, para 
que os autos retornem ao tribunal de origem, para novo julgamento dos embargos de declaração. 
(1) CF: “Art. 37. (...) V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento”. RE 719870/MG, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

 
1.3 Fiscalização e Controle 

 
1.3.1 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Sobreposição de penas. Limite. 

Declaração de idoneidade. Não há impeditivo à aplicação de nova sanção de inidoneidade ou 
de inabilitação (arts. 46 e 60 da Lei 8.443/1992), haja vista que o limite cumulativo a ser 
observado, nos termos dos Acórdãos 348/2016 e 714/2016 Plenário, é o do cumprimento da 
pena, e não o da aplicação da pena em distintos processos pelo TCU. Acordão 2411/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.2 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Solidariedade. Agente público. Ausência. O 
agente particular pode ser responsabilizado individualmente por danos causados ao erário, 
independentemente de ter sido comprovada a sua atuação em conjunto com agente da 
Administração Pública. Acórdão nº 9478/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
  

1.3.3 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Contar ordinárias. Processo conexo. Princípio do 
nos bis in idem. Não se aplica multa em processo de contas ordinárias caso o responsável já 
tenha sido apenado em outro processo pela mesma irregularidade, em observância ao princípio 
do non bis in idem. Acordão 2476/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.4 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Extinção. Julgamento de contas. Débito. 
Multa. A extinção de associação civil gestora de recursos públicos, embora impeça a aplicação 
de multa por ser causa de extinção da punibilidade, não impossibilita o julgamento de suas contas 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=719870&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A348%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f1b92580-ff54-11ea-9c6a-236fb7e8ca78
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A714%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f1b92580-ff54-11ea-9c6a-236fb7e8ca78
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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e a condenação em débito dos sucessores patrimoniais da associação até o limite do patrimônio 
transferido (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal). Acordão 9735/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.5 Pedido de certidão liberatória. Restrições na agenda de obrigações relativas aos entes da 
administração indireta e SIT. Ausência de gravidade. Situação de calamidade pública 
COVID-19. Excepcionalidade. Deferimento. Os impedimentos à obtenção da certidão 
liberatória identificados nestes autos não decorrem da inobservância pelo ente municipal do 
disposto no art. 25, §1º, IV1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, de falhas na alimentação de 
dados por parte de algumas entidades da administração indireta quanto ao mural de licitações e 
módulo de folha de pagamento, que viabilizam a fiscalização concomitante desses órgãos pelo 
Tribunal de Contas. Assim, embora assista razão à unidade técnica de que tais pendências 
ordinariamente impedem a concessão de certidão ao ente municipal requerente, é necessário 
ponderar que o Município está em dia com a alimentação de seus dados junto ao SIM-AM, e, 
portanto, com suas obrigações fiscais. Some-se a isto o atual contexto vivenciado pelos 
municípios brasileiros, refletido no Decreto Estadual nº 4298/20, que declarou situação de 
emergência em todo o território paranaense, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-
19. Nesse sentido, correto o posicionamento ministerial, entendendo aplicável ao caso os 
mesmos fundamentos trazidos no Acórdão nº 1544/20 - Segunda Câmara2, em especial, o 
disposto no art. 65, §1°, da LRF, que contempla a relativização de exigências fiscais, quando 
verificada situação de calamidade pública, e, mais especificamente, o §2° do art. 5°, da Portaria 
196/20, que autoriza o afastamento excepcional dos requisitos necessários enquanto perdurar a 
situação de emergência. Dessa forma, considerando a excepcionalidade das circunstâncias 
referentes à atual pandemia pela COVID-19, a baixa gravidade das restrições, e, principalmente, 
o risco de dano reverso decorrente da eventual impossibilidade de recebimento de transferências 
pelo Município, entende-se que, de forma excepcional, deve ser deferido o pedido. Processo nº 
468547/20 - Acórdão nº 1904/20 - Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
83, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6 
 

1.3.6 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Ausência de documentos 
comprobatório da regular destinação dos recursos públicos repassados. Manifestações 
uniformes. Irregularidade. Determinação de restituição de valores. Julgamento pela 
irregularidade da Prestação de Contas de Transferência, em razão das seguintes impropriedades: 
ausência de documentos imprescindíveis para comprovar a correta destinação dos recursos 
públicos repassados; ausência de capacitação do Instituto para desempenhar serviço de interesse 
social de forma independente; violação ao artigo 8º da Lei nº 7.990/89 e ao artigo 37, inciso II, 
da Constituição; e determinação pela restituição integral dos recursos repassados, no valor de R$ 
1.789.605,31 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e trinta e um 
centavos), devidamente corrigidos, de forma solidária, com fundamento nos artigos 17 e 18 da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005; Processo nº 251006/11 - Acórdão nº 1881/20 - 
Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-
2020/331162/area/242#6 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349434.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
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1.3.7 Tomada de Contas Extraordinária. Relatório de Inspeção. Prejulgado nº 26. Prescrição 
das sanções. Nomeação irregular para cargos em comissão. Despesas impróprias. 
Irregularidade das contas dos responsáveis.  Os membros da Primeira Câmara do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, por 
unanimidade, em: I) Reconhecer a prescrição das sanções de natureza pessoal aventadas na 
instrução processual, nos termos do Prejulgado n.º 26; II) Julgar irregulares as contas do gestor 
em decorrência do Achado n.º 1 - nomeação para cargos em comissão em funções diferentes de 
direção, chefia e assessoramento; do Achado n.º 3 - legalidade e legitimidade da despesa - 
despesas impróprias (ausência de comprovação da participação em evento para o qual foram 
adquiridas passagens aéreas); do Achado n.º 5 - legalidade e legitimidade da despesa - despesas 
impróprias (contratação irregular de empresa de software); e do Achado n.º 7 - legalidade e 
legitimidade da despesa - despesas impróprias (contratação irregular de gráfica). Processo nº 
413410/09 - Acórdão nº 1985/20 - Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR 
nº 84/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-
pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1 
 

1.3.8 Prestação de contas de transferência. Irregularidade das contas em razão da ausência da 
Certidão Negativa de Débitos da obra, bem como ausência da averbação da obra no 
registro imobiliário competente. Não aplicabilidade de sanções pessoais ou multa, com 
base no Prejulgado nº 26. Recomendação com intuito de adequação de procedimento. É 
importante destacar que conforme apontou o Setor Técnico, em análise preliminar da defesa 
oferecida, em relação à ausência da CND da obra e do respectivo registro do imóvel (únicos itens 
pendentes), restou verificado que as razões trazidas não comportam capacidade de afastar as 
inconformidades. Ademias, além de permanecerem pendentes tais apontamentos, em nenhum 
momento restou demonstrada qualquer ação ou providência que visasse sanar os itens irregulares. 
Ainda, face à não ação ou negligência em não haver sido buscado uma forma de reparação dos 
itens irregulares, não resta outra alternativa a não ser considerar as contas irregulares. Contundo, 
com base no Prejulgado nº 26 deste Tribunal, considerando que a última manifestação 
oportunizada se deu em 30/10/2014, conforme peça 92, portanto transcorrido o lapso 
quinquenal, é possível compreender pela possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição 
da sanção punitiva. Assim, em que pesem as justificativas apresentadas, os itens permanecem 
irregulares e considerando todo o exposto, os documentos acostados aos autos e os pertinentes 
dispositivos legais, acompanha-se o posicionamento do Órgão Ministerial pela irregularidade 
dessa prestação de contas de transferência voluntária, em razão da ausência da Certidão Negativa 
de Débitos da obra, bem como ausência da averbação da obra no registro imobiliário competente. 
Por fim, deixa-se de aplicar a sanções, haja vista o contido no Prejulgado nº 26, porém, expedindo 
recomendação aos Jurisdicionados, para que observe as normativas legais (Resolução nº 28/2011 
e Instrução Normativa nº 61/2011), visando implementar medidas para que as impropriedades 
ora observadas não venham a se repetir em futuras prestações de contas. Processo nº 264302/11 
- Acórdão nº 1970/20 - Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1 
 

1.3.9 Prestação de Contas. Exercício de 2013. Irregularidade das contas decorrente da ausência 
de documentos essenciais à prestação de contas e de divergências de saldos do Balanço 
Patrimonial entre os dados do SIM-AM e da Contabilidade. Ressalva em razão da falta 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00349293.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349278.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
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de cadastro do contador responsável junto a este Tribunal, do atraso no envio de dados 
ao SIM-AP e do atraso na apresentação da prestação de contas. Irregularidade das contas 
com imposição de ressalva. Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, por unanimidade, em: I- julgar 
irregulares as contas do Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu 
no período de 27/05/2013 a 28/01/2014, em razão divergências de saldos do Balanço 
Patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade e da não apresentação de documentos 
essenciais à prestação de contas, conforme Instrução Normativa n.° 54/2011 e Lei Federal n.° 
6.404/1976; II- apor ressalva às contas em razão da falta de habilitação cadastral do 
responsável técnico pela contabilidade, do atraso no envio de dados ao SIM-AP e do atraso na 
apresentação da prestação de contas. Processo nº 965569/14 - Acórdão nº 2120/20 - Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#1 
 

1.3.10 Certidão liberatória. Falta de cumprimento do limite constitucional de educação no 
exercício de 2019. Situação de emergência. Art. 65, § 1º, da LRF. Tratamento excepcional 
das exigências fiscais. Deferimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos 
Extraordinários 602.043 (Tema 384) e 612.975 (Tema 377), respectivamente de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio e do Ministro Alexandre de Moraes, firmando-se a seguinte tese em 
regime de repercussão geral: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de 
cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI da Constituição Federal pressupõe 
a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". No caso destes autos, não 
se trata de acumulação de cargos, mas de remuneração de cargo público em comissão com a de 
proventos. O tema é tratado pelo art. 37, § 10 da Constituição Federal que, como regra geral, 
veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública. No entanto, ressalva os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. Portanto, considerando que a Constituição Federal autoriza a acumulação de 
proventos com cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, alinhando-me ao que 
considero a razão de decidir da tese da Repercussão Geral, infere-se que também há de autorizar 
que o servidor perceba os seus proventos cumulativamente com a remuneração do cargo que a 
Constituição lhe permite exercer, incidindo o teto constitucional sobre cada parcela, 
individualmente. Processo nº 615469/20 - Acórdão nº 1953/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCEPR nº 84/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1  
 

1.3.11 Parcelamento de débito. Deferimento pela Fazenda Municipal. Possibilidade de 
Regularidade dependente da quitação. Inadimplência. Vencimento antecipado. Não há 
irregularidade no pedido de parcelamento do débito, formulado diretamente ao Município com 
base em lei local, considerando que o débito apurado pertence aos cofres públicos municipais, 
sendo legítimo à Fazenda Pública municipal disciplinar o modo como procederá para o 
recebimento desses valores. Processualmente, porém, remanesce em aberto a tomada de contas, 
que apenas poderá receber decisão pela regularidade caso haja o integral recolhimento do débito. 
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Processo nº 217.839-3/17, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.3.12 Dano ao erário. Despesa não comprovada. Ordenador de despesa. Beneficiários. 
Irregularidade. Multa. Tratando-se de despesas para as quais os beneficiários não se 
desincumbiram do dever legal de prestação de contas, uma vez que não restou comprovada a 
regular aplicação dos recursos que lhes foram destinados, o julgamento pela Irregularidade das 
Contas deve abranger todos os ordenadores e beneficiários das despesas impugnadas, alcançados, 
também, pela aplicação de multa, com fulcro no art. 62 c/c o art. 65 da Lei Orgânica do TCE-RJ 
(Lei Complementar nº 63/90. Processo nº 265.721-2/15, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº 5/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.3.13 Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Compensação. É possível aplicar a multa pelo 
art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90, em um processo de fiscalização, pelo mero 
fato de a conduta do agente ensejar a possibilidade de dano; e, depois, no bojo de um processo 
de contas, confirmando-se e, principalmente, quantificando-se o dano, cominar a multa conforme 
disposto no art. 62, subtraindo-se da nova penalidade o valor daquela que foi imposta 
anteriormente, em respeito ao princípio da absorção, no qual a multa mais gravosa absorve as de 
menor gravidade. Processo nº 210.451-6/16, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.3.14 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade jurídica. 
Empregado. Contratado. Sócio. O vínculo contratual entre a entidade privada e o Poder 
Público não permite a responsabilização dos agentes da empresa contratada (administradores, 
sócios ou empregados) por prejuízos causados ao erário. Na hipótese de estarem presentes os 
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios e os administradores da 
empresa contratada podem ser alcançados, mas não os empregados. Acórdão nº 2544/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.15 Responsabilidade. Convênio. Débito. Solidariedade. Contratado. Evento. Filmagem. 
Fotografia.  No caso de débito decorrente da não apresentação pelo gestor convenente de 
documentos que comprovem a realização de evento artístico (fotografia, filmagem, publicação 
em jornais, revistas ou reportagens televisivas), não cabe a responsabilização solidária da empresa 
contratada. Acórdão nº 10176/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.16 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Comprovação. A boa-fé, no âmbito dos 
processos do TCU, não decorre de presunção legal geral. Deve estar corroborada em contexto 
fático e de condutas propício ao reconhecimento dessa condição em favor dos responsáveis. 
Acórdão nº 10237/20, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.3.17 É admissível a subcontratação, comum ou patrocinada, de serviços públicos – seja por 

concessionária pertencente ou não à Administração Pública -, desde de que celebrado 
em caráter parcial, na mesma modalidade do contrato de concessão inicial e com 

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://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 48 de 87 

 

observância dos requisitos do artigo 26 da Lei n º 8.987/95 e demais disposições 
aplicáveis. Cuidam os autos de Consulta formulada por prefeito municipal, nos seguintes 
termos: “Uma empresa concessionária de serviço público contratada por dispensa de licitação 
pode realizar uma PPP – Parceria Público Privado (sic) com outra empresa para permitir a 
terceirização da totalidade do objeto contratado ou parte dele”. O relator, conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, respondeu ao questionamento da seguinte maneira: a) Não é possível a 
circunstância trazida pelo Consulente, isto é, delegação realizada por “concessionária de serviço 
público contratada por dispensa de licitação”, diante do art. 175 da Constituição da República. b) 
Somente é possível falar em delegação de serviços públicos por concessionária se esta for 
entidade da Administração Indireta da entidade federativa em cuja competência se encontra o 
serviço público e, ainda assim, na hipótese restrita de concessão especial (PPP), diante do 
parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.079/04. Essa delegação dependerá, também, da existência 
de lei que atribua à concessionária competências inerentes à figura do poder concedente e do 
atendimento a todas as demais exigências da Lei n. 11.079/04. c) Por fim, não há como uma 
concessionária delegar a prestação de serviços públicos por meio de concessão comum porque o 
inciso I do art. 2º da Lei n. 8.987/95 restringe o conceito de poder concedente aos entes 
federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Em seguida, foi concedida vista ao 
conselheiro José Alves Viana, que, por sua vez, proferiu o seguinte parecer, in verbis: “a) Em face 
do exposto, abro divergência, primeiramente, por entender pela possibilidade de delegação de 
serviços públicos por concessionária, não somente se esta for entidade da Administração Indireta 
da entidade federativa em cuja competência se encontra o serviço público, mas no caso também 
de entidade federativa diversa. b) Em segundo plano, por entender pela possibilidade de 
delegação realizada por concessionária de serviço público contratada por dispensa de licitação, 
em hipóteses da Lei n. 8.666/93, quando compatíveis com o próprio instituto da concessão. c) 
Por fim, entendo pela possibilidade de uma concessionária delegar a prestação de serviços 
públicos por meio de concessão comum, pelo que dispõe o art. 26 da Lei n. 8.987/95.” Após a 
leitura do voto, o conselheiro José Alves Viana fez o seguinte adendo, em relação à extensão do 
objeto da subconcessão: “d) A subconcessão total do objeto, portanto, não condiz com o próprio 
art. 26, § 2º, ao determinar que o subconcessionário sub-rogar-se-á nos direitos e obrigações do 
subconcedente dentre dos limites da subconcessão. e) Dessa forma, como já disse anteriormente, 
em sendo a PPP uma concessão especial, julgo que tal entendimento deve ser a ela também 
aplicado. f) Por todo exposto, entendo somente possível a delegação de serviço por 
concessionária de parte do objeto da concessão.” Após, o conselheiro em substituição Hamilton 
Coelho pediu vista, e respondeu à Consulta do seguinte modo, in verbis: “a) Conforme assinalado 
no voto do relator, em face do disposto no art. 175 da Constituição da República, no inciso II do 
art. 2º da Lei n. 8.987/95, e na Lei n. 9.074/95, a concessão de serviço público deve ser 
necessariamente precedida de licitação, ressalvando-se, contudo, a hipótese de inexigibilidade de 
licitação, quando é impossível a competição. Ilícita, assim, a contratação de concessionária por 
dispensa de licitação, ainda que se trate de entidade integrante da Administração Pública; b) 
Patente a impossibilidade, destacada tanto no voto do relator quanto do Conselheiro José Alves 
Viana, de concessionária empresa privada celebrar PPP, em razão da ausência de participação de 
parceiro público; c) É lícito, conforme frisado nos votos dos Conselheiros Cláudio Couto Terrão 
e José Alves Viana, que concessionárias integrantes da Administração Indireta vinculadas ao ente 
em cuja competência se encontra o serviço público celebrem PPP, nos termos da Lei n. 
11.079/04; d) Considerando o disposto no art. 26 da Lei n.8.987/95, no qual se admite a 
subconcessão e não se estabelece distinção quanto à forma de constituição da concessionária, é 
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admissível – conforme demonstrado no voto do Conselheiro José Alves Viana – a subconcessão 
comum, nos termos do contrato de concessão, desde que haja autorização do poder concedente 
e licitação prévia, independentemente de a concessionária ser empresa privada ou entidade da 
Administração Indireta, de qualquer esfera; e) Por idênticas razões, lícita a subconcessão via PPP 
por concessionárias que constituem entidades desvinculadas do ente em cuja competência se 
insere o serviço público prestado, pois, no parágrafo único do art. 1º da Lei de PPP, previu-se a 
aplicação desse regramento legal às entidades da Administração Indireta, conclusão delineada no 
voto do Conselheiro José Alves Viana; e f) Por fim, a subconcessão, prevista no art. 26 da Lei n. 
8.987/95, deve obrigatoriamente ser parcial, vez que a subconcessão integral implicaria a 
descaracterização da própria relação inicial, configurando-se nova concessão, ressalva também 
consignada pelo Conselheiro José Alves Viana.” Pediu vista, em seguida, o Conselheiro 
Wanderley Ávila. Votou não ser possível, via de regra, que uma empresa concessionária de serviço 
público, contratada por dispensa de licitação, transfera o objeto contratado (parcial ou 
totalmente) a outra empresa via parceria público-privada. Adiante, esclareceu que – em reforço e 
adaptação ao primeiro item dos requisitos trazidos pelos Conselheiros Cláudio Couto Terrão e 
Hamilton Coelho – a regra geral supramencionada, segundo a qual deve ser realizada a licitação 
e evitada terceirização, pode ser excepcionada nas seguintes hipóteses a serem observadas 
cumulativamente: a) necessidade de a concessionária ser entidade da Administração Indireta, mas 
não necessariamente do ente federativo em cuja competência se encontra o serviço público, pois 
o art. 24, incisos VIII e XXII, não fazem essa restrição – ao revés, adotam o conceito previsto 
no art. 6º, XI, da própria Lei n. 8.666/93; b) existência de lei que atribua à concessionária 
competências inerentes à figura do poder concedente; c) necessidade de que a lei responsável 
pela criação da entidade da Administração Pública Indireta atribua competência para celebração 
do contrato de concessão, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, 
bem como evitando-se transferência indevida de um encargo intrínseco à própria entidade da 
Administração Pública Indireta; d) indelegabilidade de competências decisórias imperativas e 
coercitivas da Administração Pública (como, a título exemplificativo, a fiscalização em sentido 
amplo e também o poder de polícia), pois constituem um núcleo que não pode ser transferido a 
particulares, sob pena de prejuízo ao interesse público; e) subconcessão mediante prévia licitação 
na modalidade concorrência, com previsão da concessão no ato convocatório; f) necessidade de 
motivação tanto por parte do poder concedente quanto por parte do destinatário do serviço; g) 
obrigatoriedade de autorização do poder que contratará a prestação de serviço; h) observância 
das Leis 8.666/93, 8.987/95 e 11.079/04, no que forem aplicáveis. Advertiu, ainda, que “a 
licitude das contratações previstas nesta consulta deve ser sempre analisada à luz do caso 
concreto”, observada a legislação aplicável, e ressaltou, ao final, que, com relação aos demais 
apontamentos, acompanhava, naquela oportunidade “as conclusões das letras ‘b’ a ‘f’ do voto do 
Conselheiro Hamilton Coelho”, que bem sintetizara os votos proferidos até então. O conselheiro 
Sebastião Helvecio, então, pediu vista dos autos, se posicionando quanto aos entendimentos 
proferidos acima, da forma que se segue. Dispensa de licitação prévia à concessão: observou que 
a Constituição da República, no inciso XXI do art. 37, dispõe que “as obras, serviços, compras e 
alienações” seriam contratados mediante licitação”, conferindo discricionariedade ao legislador 
ordinário para ressalvar determinados casos desse regramento. Já o caput do art. 175, 
diferentemente, ao preconizar que os contratos de concessão e permissão devem ser precedidos 
de licitação, o constituinte houve por bem acrescentar o vocábulo “sempre”, conferindo eficácia 
plena ao dispositivo, impassível de restrição pelo legislador comum, inviabilizando, portanto, a 
dispensa do certame licitatório prévio à contratação de concessionária. Por outro lado, entendeu 
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que o art. 175 da Constituição da República não viola a concessão de serviços públicos que não 
seja precedida de certame licitatório por inexigibilidade; o legislador ordinário fica impedido, na 
verdade, de instituir exceção à regra – como feito no art. 24 da Lei n. 8.666/93, uma vez que a 
inexigibilidade decorre de circunstâncias fortuitas que inviabilizam a competição, fora da 
discricionariedade conferida ao legislador ordinário. Acompanhou, portanto, o conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, no sentido de ser ilícita a celebração de contrato de concessão de serviço 
púbico por dispensa de licitação, em virtude do que dispõe o art. 175 da Constituição da 
República. Hipótese de realização de parceria público-privada pela concessionária de serviço 
público para a transferência, total ou parcial, do objeto do contrato: alteou que tanto o art. 1º, 
parágrafo único, da Lei n. 11.079/04 quanto o art. 2º, I, da Lei n. 8.987/95 restringem o âmbito 
de sua aplicação a entidades da Administração Pública, razão pela considerou inviável que uma 
entidade da iniciativa privada figurasse como poder concedente. Entendeu que o cerne da 
indagação do consulente se tratava de potencial subconcessão por parte da concessionária se 
serviços públicos – afinal, o consulente faz referência direta ao objeto de terceirização do objeto 
contratado, situação na qual a concessionária não figuraria como poder concedente, mas, sim, 
como concessionária-subconcedente, o que, em tese, seria admitido pelo art. 26 da Lei n. 
8.987/95, aplicável às concessões comuns e patrocinadas – nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º da Lei 
n. 11.079/04. Acrescentou que, nos termos do art. 26, caput e §§ da Lei n. 8.987/95, a 
subconcessão é admitida desde que presentes, cumulativamente, autorização no contrato de 
concessão; autorização expressa do poder concedente; e realização de prévio certame licitatório. 
Respondeu, portanto, ser viável, em tese, a subconcessão, comum ou patrocinada, por parte de 
concessionária de serviços públicos – pertencente ou não à Administração Pública –, desde que 
celebrado à imagem do contrato de concessão inicial e observados os requisitos do art. 26 da Lei 
n. 8.987/95. Acompanhou os conselheiros que lhe antecederam, entendendo lícita a 
subconcessão celebrada por concessionária que seja entidade da Administração Indireta do ente 
federativo em cuja competência se encontra o serviço público prestado; acompanhou a 
divergência inaugurada pelo conselheiro José Alves Viana, no que entende ser lícita a 
subconcessão celebrada por concessionária que seja entidade pertencente a Administração 
Indireta de ente federativo diverso daquele em cuja competência se insere o serviço público; e 
inaugurou divergência para entender lícita, a princípio e em tese, a subconcessão celebrada por 
concessionária que seja entidade privada. Quanto à extensão do objeto da subconcessão, 
acompanhou o conselheiro José Alves Viana, nesse particular, para entender possível somente a 
subconcessão parcial, na medida em que a integral implicaria a descaracterização da própria 
relação inicial, configurando-se nova concessão. Por fim, salientou que, prevalecendo esse 
entendimento, restaria revogado parcialmente o entendimento constante da Consulta n. 837532, 
respondida na Sessão do Pleno de 22/9/2010, na parte em que se admitira a subconcessão total 
do objeto do contrato. Por todo o exposto, respondeu ao consulente, em tese, nos seguintes 
termos: a) é ilícita a concessão de serviço púbico por dispensa de licitação, diante do disposto no 
art. 175 da Constituição da República; b) é admissível a subconcessão, comum ou patrocinada, 
de serviços públicos – seja por concessionária pertencente ou não à Administração Pública –, 
desde que celebrado em caráter parcial, na mesma modalidade do contrato de concessão inicial e 
com observância dos requisitos do art. 26 da Lei n. 8.987/955 e demais disposições aplicáveis. 
Aprovado o voto-vista do conselheiro Sebastião Helvecio, vencido em parte o conselheiro 
relator, o conselheiro José Alves Viana e o conselheiro substituto Hamilton Coelho. Consulta 
n. 911962, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
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1.3.18 Nos termos do art. 1º, §3º, VII, da Emenda Constitucional nº 107/20 e do art. 73, VII, da 
Lei nº 9.504/97, até o dia 15.08.20, os gastos liquidados  com publicidade institucional 
somente poderão exceder  a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 
3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito em caso grave e urgente necessidade 
pública, assim reconhecida pela justiça eleitoral. Trata-se de Consulta formulada por 
prefeito municipal, por meio da qual indaga se é permitido aos municípios, no ano de 2020, 
extrapolar o limite de despesas estabelecido no art. 73, VII, da Lei n. 9.504/97 e no art. 36, VII, 
da Resolução TSE n. 20.988/02, em virtude da situação de calamidade pública decretada e 
reconhecida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, caso os gastos sejam 
dispendidos com publicidade acerca da Covid-19. Admitida a Consulta, o relator, conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, acerca do regramento estabelecido pelas normas que regem a matéria, 
esclareceu que a Constituição da República, ao tratar da publicidade institucional, permitiu, em 
seu art. 37, § 1º, que a Administração Pública realizasse a publicidade de seus atos, com a 
finalidade de informar e orientar a população, vedando, entretanto, que os agentes públicos se 
valessem desse meio para promover sua própria imagem, em consonância com princípios da 
publicidade, impessoalidade e moralidade. Além disso, acrescentou que, para os anos em que se 
realizam eleições, a Lei n. 9.504/97, em seu art. 73, inciso VI, “b”, e inciso VII, criou outras 
limitações à realização de publicidade institucional, quais sejam: nos três meses que antecedem o 
pleito, é proibida a realização de publicidade institucional, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; realizar, no primeiro semestre do 
ano de eleição, despesas com publicidade que excedam a média dos gastos no primeiro semestre 
dos três últimos anos que antecedem o pleito. Ressaltou que tais regras devem em ser observadas 
nos anos em que há eleições, as quais ordinariamente são realizadas, em primeiro turno, no 
primeiro domingo de outubro e, em segundo turno, no último domingo de outubro, mas que, 
em decorrência da pandemia da Covid-19, foi editada a Emenda Constitucional n. 107/20, cujo 
art. 1º fixou que as eleições municipais de 2020 realizar-se-ão no dia 15/11/20, em primeiro 
turno, e no dia 29/11/20, em segundo turno. Sublinhou que o art. 1º, § 3 º, incisos VII e VIII, 
da referida emenda, estendeu, para o dia 15/08/20, o período em que o teto de gastos com 
publicidade institucional deve ser respeitado, criando, além disso, uma hipótese de exceção à 
regra: em caso de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral; e 
autorizou o poder público a promover – durante todo o segundo semestre de 2020, inclusive a 
partir de 15/08/19, sem a necessidade de prévia autorização da Justiça Eleitoral – a publicidade 
relacionada ao enfrentamento da Covid-19 e às implicações da pandemia no serviço público. 
Ressalvou que as disposições da Resolução TSE n. 20.988/02, referenciada pelo consulente, 
editada para regulamentar a propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos agentes públicos em 
campanha eleitoral, não se aplicam às eleições do ano de 2020, sendo que, para o pleito do 
presente ano, deveriam ser observadas as Resoluções n. 23.610/19 e 23.624/20. Conforme já 
salientado pelo relator, a regra que veda a extrapolação da média de gastos com publicidade 
institucional passou a ser excepcionada em caso de necessidade pública grave e urgente 
reconhecida pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso VII, da Emenda 
Constitucional n. 107/20. Alteou que a referida norma constitucional, contudo, não restringiu as 
hipóteses em que a Justiça Eleitoral poderia declarar a existência de necessidade pública grave e 
urgente, sendo, em tese, plenamente possível que o órgão eleitoral competente entendesse a 
pandemia da Covid-19 como causa para a declaração de tal necessidade. Ponderou, entretanto, 
que o fato de a ALMG ter reconhecido o estado de calamidade pública em decorrência da 
pandemia de Covid-19 não dispensaria a Administração Pública de obter previamente o 
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reconhecimento da Justiça Eleitoral quanto à necessidade e urgência de veiculação publicidade, 
para que pudesse extrapolar o limite de gastos, que até o dia 15/08/20, deveria respeitar o limite 
de gastos fixado na emenda. Desse modo, respondeu ao consulente da seguinte forma: 1) nos 
termos do art. 1º, § 3º, VII, da Emenda Constitucional n. 107/20, e do art. 73, VII, da Lei n. 
9.504/97, até o dia 15/08/20, os gastos liquidados com publicidade institucional dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 
somente poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) 
últimos anos que antecedem ao pleito em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral; 2) nos termos do art. 1º, §3º, VIII, da Emenda Constitucional 
n. 107/20, e do art. 73, inciso IV, “b”, da Lei n. 9.504/97, nos três meses que antecedem o pleito 
eleitoral de 2020, independentemente do valor da despesa, apenas poderá ser autorizada a 
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, nos seguintes casos: a) 
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado; b) grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; c) atos e campanhas destinados ao 
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos 
e a outros temas afetados pela pandemia. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade 
pelo Tribunal Pleno. Consulta n. 1088930, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.3.19 Recurso de Reconsideração. Dano ao erário. Prestação de Contas. Baixa irregular. 
Responsabilização. Pressupostos. Ausência de Culpabilidade. O TCE/SC cancelou 
responsabilização de servidora da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) devido à baixa 
irregular da prestação de contas (realizada sem análise fundamentada e sem manifestação do 
gestor), em face de ausência de culpabilidade. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto 
por servidora à disposição da Fesporte à época, em face de decisão exarada nos autos @PCR-
13/00723383, que tratou da prestação de contas de recursos repassados pela Fundação à 
Associação Latino Americana (ALA). Inicialmente, a Relatora destacou a observação da área 
técnica de que há excludentes de culpabilidade neste recurso, uma vez que a Recorrente não 
possuía qualificação técnica para questionar as funções desempenhadas e “a entrega de processos 
juntamente com um checklist incompleto geraram na recorrente a sensação de estar agindo em 
conformidade com a lei, conforme fora orientada”. A Relatora concordou com a manifestação 
do Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca, proferida nos autos do Processo @REC–
18/01004673, que “independente da conduta da Recorrente, o dano estava configurado antes da 
baixa irregular da prestação de contas, uma vez que não houve a comprovação da regular 
aplicação dos recursos públicos repassados” e que se observa que a servidora “não realizava a 
análise do processo de concessão de recursos e de prestação de contas antes da sua efetiva baixa 
no Sistema Sigef, mas seguia o procedimento cumprindo ordem hierárquica superior com base 
no checklist,que chegava a ela preenchido”. Ainda, de acordo com a Relatora, “situação idêntica 
é verificada no Processo @PCR 13/00723383, originário do Acórdão objeto deste recurso. 
Naqueles autos, verifico que o dano ao erário também ficou caracterizado antes da baixa irregular 
da prestação de contas, na medida em que não ficou comprovada a regular aplicação dos recursos 
repassados para a Associação Latino Americana (ALA)”. A Relatora explicou que a imputação 
de débito à Recorrente se mostra desproporcional “diante da simples comparação entre a 
quantidade – e qualidade – de atos irregulares praticados por cada responsável solidarizado no 
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débito” e que o Plenário do TCE/SC já se manifestou no sentido de afastar a responsabilidade 
da servidora quando da apreciação dos processos de recursos @REC-18/00708600 e @REC-
18/01004673, respectivamente. Por fim, extrai-se da ementa do voto da Relatora: “Recurso de 
Reconsideração. Dano ao erário. Baixa irregular de prestação de contas de recursos antecipados. 
Ocorrência. Em hipótese de repasse de recursos antecipados na qual se ocasionou dano ao erário, 
a baixa irregular da prestação de contas respectiva, embora não seja a causa direta, contribui 
decisivamente para aperfectibilização do resultado, podendo haver aresponsabilização de quem 
a efetuou. Responsabilização. Pressupostos. Ausência deculpabilidade. Afastamento da 
responsabilidade. A responsabilização em processos de controle externo, além de pressupor ato 
ilícito, elemento subjetivo e nexo de causalidade, deve levar em conta a ocorrênciade excludentes 
de culpabilidade. Na hipótese de não haver potencial conhecimento da ilicitude e de ser inexigível 
conduta diversa, deve-se afastar a responsabilidade da responsável”. @REC-18/01007346, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.20 Recurso de Reconsideração. Recursos. Concessão. Dano ao erário. Prestação de contas. 
Baixa irregular. Responsabilidade solidária pelo dano. Afastamento. Multa proporcional 
aos danos. Sancionamento exagerado. Multa. Cancelamento. O TCE/SC cancelou a 
responsabilização solidária relativa ao débito imputado à servidora da Fundação Catarinense de 
Esporte (Fesporte) em face da baixa irregular da responsabilidade pela prestação de contas, sem 
análise fundamentada e sem manifestação do gestor, em desacordo com o art. 71, incisos I e II 
do Decreto estadual 1.291/2008, a Lei n. 9.784/1999, em seus arts. 2º, caput, parágrafo único, 
incisos VII e VIII, 47, caput e 50, inciso VII e §1º e a Constituição do Estado de Santa Catarina, 
no §5º do art.16, assim como os arts. 11 e 60 a 63 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000. 
Também foi cancelada a multa correspondente a 5% (cinco por cento) do dano aplicada à 
servidora da Fesporte como decorrência do cancelamento da responsabilização solidária relativa 
ao débito. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela servidora da Fesporte em face 
de Decisão proferida nos autos do processo @PCR-13/00689509, no qual foi julgada irregular 
a prestação de contas de recursos repassados pela Fundação à entidade Associação Beneficente 
Assistencial Cultural Recreativa e Esportiva São Francisco (Abacresf), com imputação de débito. 
A Recorrente foi condenada solidariamente com outras pessoas, bem como recebeu multa. 
Inicialmente o Relator observou que o processo @PCR-13/00689509 se refere ao julgamento 
da prestação de contas dos recursos públicos concedidos pela Fesporte à Abacresf. O Relator 
constatou que “embora nos diversos processos analisados referentes à concessão de recursos pela 
FESPORTE, consoante ressaltado no parecer da DRR e no voto do Relator do acórdão 
recorrido, tenha sido demonstrado vasto rol de irregularidades e falta de compromisso com a 
coisa pública, razão pela qual foi imputado débito aos recebedores dos recursos, em solidariedade 
com agentes públicos, como no caso do processo @PCR-13/00689509, a responsabilização da 
Recorrida efetivamente não se mostra sustentável. Denota-se que à Recorrente foi atribuída tarefa 
de simples conferência de um checklist de documentos, sem exame de mérito dos documentos, 
ou seja, se eram idôneos e atendiam aos preceitos legais relativos à comprovação da boa e regular 
aplicação dos recursos públicos concedidos. Até porque há indícios que também não detinha 
formação técnica compatível com a atribuição”. O Relator destacou que “a análise da prestação 
de contas deveria ser atribuída a pessoal qualificado, notadamente a setor de controle interno, 
que aparentemente inexistia na fundação. Dentre as irregularidades apontadas nos diversos 
processos relativos à FESPORTE contaram ausência de análise adequada da prestação de contas 
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e falta de atuação do controle interno do Concedente. Os dirigentes da FESPORTE à época 
eram os principais responsáveis pela adequada análise das prestações de contas, a quem cabia 
adotar as medidas necessárias a tal desiderato. Cabe ressaltar que os dirigentes foram 
responsabilizados pelas omissões, consoante a deliberação recorrida”. E por fim, complementou 
“como bem mencionou o senhor procurador, embora a Recorrente tivesse ciência de que deveria 
realizar uma tarefa de conferência, por determinação superior, há evidência de que não tinha 
consciência quanto à consistência, idoneidade e regularidade da documentação. No presente caso, 
acolho a manifestação da DRR e do MPC como razão de decidir, propondo ao Tribunal Pleno o 
afastamento da responsabilização a que se refere o item 6.2 e o item 6.2.4 do Acórdão nº 
0317/2018”. O Relator ainda salientou que “idêntica decisão já foi proferida no @REC-
18/01004673, da relatoria do Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca”. Quanto à multa 
proporcional ao dano aplicada à Recorrente, o Relator entendeu pela sua exclusão, “porquanto 
se trata de decorrência lógica do afastamento da responsabilidade solidária pelo dano (débito). Se 
não há responsabilidade no dano, impossível a multa proporcional ao dano”. Por fim, extrai-se 
da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DE 
RECURSOS DO SEITEC PELA FESPORTE. DANO AO ERÁRIO. BAIXA IRREGULAR 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS. IMPUTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE 
CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. A responsabilização em 
processos de controle externo depende da ocorrência de ato ilegal, culpa do agente e nexo de 
causalidade, de modo que não sendo exigível conduta diversa do agente responsabilizado, como 
no caso de cumprimento de determinação de autoridade superior, mesmo sem conhecimento 
técnico para a tarefa, deve ser revista a responsabilização solidária pelo dano Relativo ao mesmo 
processo @PCR-13/00689509, o TCE/SC cancelou a multa aplicada ao Presidente e ordenador 
primário de despesas em Recurso de Reconsideração @REC-18/00787399, em razão de 
entender “que a multa aplicada ao Recorrente é manifestamente desproporcional diante da 
simples comparação entre a quantidade – e qualidade – de atos irregulares perpetrados” pelo 
Recorrente, já solidarizado no débito e responsabilizado com multa proporcional arbitrada 
também em 5% (cinco por cento) do dano ocasionado. De acordo com o Relator, “nessa linha 
de entendimento, a decisão condenatória em débito aplicada ao responsável já se mostra 
adequada e suficiente para o caso em questão, razão pela qual entendo cabível o cancelamento 
da multa proporcional”. Extrai-se da ementa do voto do Relator nos autos @REC-18/00787399: 
“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DE RECURSOS DO SEITEC PELA 
FESPORTE. ENTIDADE NÃO LEGITIMADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 
CONCESSÃO DOS RECURSOS DO SEITEC SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS 
LEGAIS E REGULAMENTARES. BURLA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS CONCEDIDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR. 
CONSTATAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. 
SOLIDARIEDADE ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS 
PÚBLICOS. ALEGAÇÕES RECURSAIS SEM FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA 
MODIFICAR A DELIBERAÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. MULTA 
PROPORCIONAL AO DANO. SANCIONAMENTO EXAGERADO. CANCELAMENTO 
DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O repasse de recursos do Seitec pela 
Fesporte, que não tinha legitimidade para tal, e sem a observância de diversos requisitos 
estabelecidos em lei e regulamento, implica a imputação solidária de débito dos gestores, que 
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tiveram atuação omissa na gestão dos recursos públicos, permitindo a concretização de dano ao 
erário causado diretamente pela entidade proponente do projeto financiado”. @REC-
18/00708359 e @REC-18/00787399,  Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.21 Reexame de Conselheiro. Relação de responsáveis a ser encaminhada à Justiça Eleitoral. 
Contas rejeitadas por irregularidade insanável e decisão irrecorrível. Parecer prévio do 
TCE/SC pela rejeição. Somente rejeitados pela ALESC e Câmaras Municipais.  O 
TCE/SC determinou à Comissão constituída para compor a relação de responsáveis a que se 
refere o art. 11, § 5º, da Lei das Eleições, a retificação da relação a ser encaminhada à Justiça 
Eleitoral, no tocante aos processos de contas de prefeito (PCP) e prestação de contas do 
governador (PCG), para fazer constar somente os nomes dos responsáveis que tiveram suas 
contas julgadas, pela rejeição, pelo Poder Legislativo, e ainda fazendo constar as informações 
relativas a tal julgamento, com base nos dados recebidos pela origem (Assembleia Legislativa ou 
Câmaras Municipais). A determinação baseia-se na legislação aplicável e no entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, dos Recursos Extraordinários (REs) 848826 e 729744, que resultaram 
na fixação dos temas de repercussão geral nº 0835 e nº 0157, respectivamente. A relação a que se 
refere o art. 11, §5º, da Lei das Eleições é a “relação dos que tiveram suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida 
à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado”. O 
TCE/SC também determinou o encaminhamento da relação ao Relator do processo @ADM-
20/80025885, Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall e à apreciação do Tribunal Pleno. Trata-se 
de recurso de Reexame de Conselheiro, interposto pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira 
Júnior, Presidente do TCE/SC, em face da decisão que aprovou “a relação constante das fs. 14-
120 do Processo n. @ADM-20/80025885, dos agentes públicos que, nos oito anos anteriores à 
realização do pleito de 15/11/2020, tiveram suas contas, relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas, julgadas irregulares por irregularidade insanável, em decisão irrecorrível, e/ou 
receberam parecer prévio deste Tribunal de Contas recomendando a rejeição de suas contas 
anuais a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina”. Inicialmente, o 
Relator explicou que “foi constituída comissão responsável pela elaboração da mencionada 
relação de responsáveis. Os autos originais foram apreciados pelo Tribunal Pleno em sessão de 
24/08/2020, quando por meio da Decisão n. 803/2020, foi aprovada a relação de responsáveis 
por contas julgadas irregulares, bem como a relação de responsáveis por contas acerca das quais 
este Tribunal emitiu parecer prévio recomendando a rejeição”. Contudo, o Relator explicou que 
o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, sustentou, em síntese, “que a relação de 
responsáveis por contas anuais, aprovada pelo Tribunal Pleno, elaborada na forma estabelecida 
pelo item 2 da Decisão nº 803/2020, não condiz com o disposto no art. 1º, inciso I, alínea “g”, 
da Lei Complementar nº 64/1990, c/c art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, e está em desacordo 
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que não considerou o 
resultado do julgamento das contas de governo pelo órgão competente”. O Relator ainda 
explicou que o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior destacou que “nos referidos 
dispositivos da legislação de regência não há referência à emissão de parecer prévio emitido pelo 
Tribunal de Contas, dentre as hipóteses estabelecidas para inclusão dos responsáveis na relação 
disponibilizada à Justiça Eleitoral”. E asseverou “que as normas mencionadas utilizam o termo 
‘rejeitadas’, o que indica a ocorrência de julgamento das contas, que não ocorre no âmbito desta 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800708359
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800708359
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800787399
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Corte, quando se trata de processos de contas de governo”. Quanto ao novo entendimento do 
STF, o Relator explicou que “no caso do RE 848.826, por maioria de votos, restou decidido ser 
exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas 
de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, 
emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos 
vereadores. E no RE 729.744 restou consignado pelo Plenário que em caso de omissão do 
Legislativo Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade 
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990”. Desta feita, o Relator 
informou que o Reexame de Conselheiro pugnou pela modificação do item 2 da Decisão nº 
803/2020, “fazendo constar da relação a ser encaminhada por esta Corte à Justiça Eleitoral, 
relativamente aos processos de prestação de contas de prefeito (PCP) e prestação de contas do 
governador (PCG), somente os nomes dos responsáveis que tiveram suas contas julgadas, pela 
rejeição, pelo Poder Legislativo, com base nos dados recebidos pela origem, observando-se o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso por ocasião do julgamento conjunto, com 
repercussão geral, dos Recursos Extraordinários nº 848826 e nº 729744, em agosto de 2016”. 
Para o Relator, “emerge, com cristalinidade, que a inelegibilidade, em âmbito de rejeição de contas 
estadual e municipais, configura-se apenas com a rejeição por parte do Poder Legislativo 
respectivo, que, nestes casos, constitui-se no órgão competente”. Dessa forma, concluiu que “não 
cabe assentar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 quando a rejeição 
de contas se fundamenta apenas no parecer prévio da Corte de Contas, uma vez que cabe à 
Assembleia Legislativa e às Câmaras Municipais, o efetivo julgamento das contas anuais, 
confirmando ou não, o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas. Sendo que no caso dos 
municípios, manifestação divergente do Poder Legislativo deve estar amparada por dois terços 
de seus membros”. @RCO-20/00525789, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.22 Recurso de Reconsideração. FUNDOSOCIAL. Prestação de Contas. Atraso. 
Provimento. Multa. Redução do valor para o mínimo legal.  O TCE/SC deu parcial 
provimento a fim de reduzir a multa anteriormente aplicada, ao valor mínimo, em processo que 
apreciou as contas de recursos repassados pelo Fundo de Desenvolvimento Social – 
FUNDOSOCIAL à Associação Cultural da Região de Laguna. Trata-se de Recurso de 
Reconsideração interposto pelo ex-Diretor de Gestão dos Fundos Estaduais em decisão 
proferida nos autos do processo @PCR-11/00447110. Inicialmente o Relator informou que o 
Recorrente à época do repasse ocupava o cargo de Diretor de Gestão dos Fundos Estaduais e 
“competia-lhe a atribuição de analisar a prestação de contas das entidades contempladas com 
recursos do FUNDOSOCIAL, bem como tomar as providências para a devida regularização no 
caso de pendências”. O Relator explicou que “ante a ausência de adoção de providências 
administrativas preliminares com vistas à obtenção da prestação de contas (não apresentada no 
prazo), foi-lhe aplicada multa com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar Estadual nº 
202/2000 (Lei Orgânica TCE) c/c o art. 109, II, da Resolução TC nº 06/2001 (Regimento 
Interno TCE), por violação aos arts. 6° do Decreto Estadual nº 1.977/2008, 10 da LCE nº 
202/2000, 146 da LCE nº 381 e arts. 49 a 51 da Resolução TC nº 16/1994, em vigor na época 
dos fatos”. Quanto à aplicação de multa em razão do atraso, o Relator entendeu que o ”art. 6° 
do Decreto Estadual nº 1.977/2008 (e dispositivos correlatos) estabelece que a autoridade 
administrativa deve adotar as providências administrativas preliminares no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da data em que deveria ter sido apresentada a prestação de contas, devendo 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000525789
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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concluí-las em 60 (sessenta) dias. O que não foi feito, já que o Recorrente deixou de adotar as 
providências administrativas preliminares para a obtenção da prestação de contas não 
apresentada até aquele momento, permanecendo inerte por 197 (cento e noventa e sete) dias, 
inclusive sem cientificar o gestor da pasta”. De acordo com o Relator, “a apresentação 
extemporânea, por sua vez, não é capaz de suprir, tampouco atenuar a irregularidade. A 
irregularidade resta configurada com a omissão e a negligência daquele que tinha o dever de 
fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos. Assim é que este Tribunal 
de Contas poderá aplicar multa aos Responsáveis por ato praticado com grave infração a norma 
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
(art. 70, II, Lei Orgânica TCE)”. Contudo, o Relator observou que “a multa foi aplicada acima 
do mínimo legal, sem justificativas para tanto. De acordo com os nossos diplomas normativos, 
o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 14.206,50 aos Responsáveis por ato 
praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial. Para tal descumprimento, a gradação será entre 8% (oito 
por cento) e 80% (oitenta por cento) do montante referido (art. 70, II, da Lei Orgânica deste 
TCE c/c art. 109, II, do Regimento Interno)”. E, concluiu que por inexistirem razões que 
justifiquem a fixação da multa acima do mínimo legal, esta deve corrigida para equivalente a 8% 
do montante referido. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “Subvenção Social. 
Prestação de Contas apresentadas fora do prazo legal. Diretor de Gestão dos Fundos Estaduais 
que não adotou as providências administrativas preliminares. Irregularidade configurada. Multa 
que se mantém. A irregularidade resta configurada com a omissão e a negligência daquele que 
tinha o dever de fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos. Multa 
aplicada acima do mínimo legal. Ausência de fundamentação para justificar o arbitramento em 
patamar superior ao mínimo. Redução”. @REC-18/00429808, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº76, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.23 Parecer Prévio pela rejeição de Contas de Governo por irregularidade diversa.  Na análise 
das Contas de Governo de Caldas Novas, referentes ao exercício de 2018, foram verificadas as 
seguintes irregularidades: (a) empenho de despesas em valor superior ao das receitas 
realizadas/arrecadadas, que propiciou o desequilíbrio nas contas públicas, denotou a falta de 
planejamento e ocasionou a geração de dívidas; (b) não foi apresentada ao TCMGO a 
documentação comprobatória dos saldos das obrigações evidenciadas no Demonstrativo da 
Dívida Fundada; (c) descumprimento do limite de 54% para Despesa Total com Pessoal do Poder 
Executivo, previsto no artigo 20, III, b, da LC n° 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
já considerado o prazo de recondução do citado limite; e (d) inscrição em Restos a Pagar 
processados sem suficiente Disponibilidade de Caixa, em dissonância ao equilíbrio das Contas 
Públicas disciplinado no artigo 1° da LRF. O Relator corroborou com o entendimento da 
Secretaria de Contas de Governo e do Ministério Público de Contas de que era exigível conduta 
diversa do responsável, apresentando seu voto no sentido de: (1) emitir Parecer Prévio pela 
rejeição das Contas de Governo de 2018, em decorrência das falhas mencionadas; e (2) aplicar 
multa com eficácia de título executivo, com base no § 3º do inciso VIII do art. 71c/c art. 75, 
ambos da CF/88, reproduzida no § 1º do inciso IX do art. 2º da Lei Estadual nº 13.251/98, e 
ainda, nos termos do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 237 do RITCMGO. O voto 
foi aprovado por unanimidade. Parecer Prévio nº 00382/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 26, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800429808
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1.3.24 Certidão liberatória – Flexibilização dos requisitos legais durante período de Pandemia 
COVID-19, consoante previsão da LRF – Não atingimento do incidente de gastos com 
educação no exercício anterior. Percentual faltante pequeno (0,65%). Afastamento do 
óbice – Não comprovação de cumprimento de julgado do TCE/PR. Ausência de desídia. 
Afastamento de óbice – Deferimento. O contexto atualmente vivenciado em função da 
Pandemia COVID-19 reclama que sejam flexibilizados os requisitos para a concessão de certidão 
liberatória, conforme, inclusive, expressa previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se trata 
de pura e simples indiscriminada expedição de certidões, mas de ponderação acerca das 
dificuldades ora observadas, bem como dos possíveis efeitos. Importante ressaltar, como 
fundamento as regras que excepcionam as exigências fiscais, a queda de receitas dos entes 
municipais decorrente do estado de emergência, que aumenta a dependência dos entes públicos 
às transferências voluntárias do Estado e da União, e, por outro lado, a necessidade de adoção 
de medidas sanitárias para combate à disseminação do citado vírus, com o aumento da demanda 
por serviços públicos, notadamente os de saúde, do que se pode depreender o risco de dano 
reverso na hipótese de indeferimento do pedido. Ainda dentro desse contexto, vale observar o 
disposto no §2° do mesmo art. 65 da LRF, que direciona os recursos liberados ao seu emprego 
em ações dirigidas ao combate à referida calamidade e enfatiza a necessidade de atendimento às 
regras de transparência no uso desses recursos. In casu, observa-se a existência de dois óbices à 
obtenção automática da certidão liberatória. O primeiro diz respeito à ausência de comprovação 
da aplicação do índice mínimo constitucionalmente imposto em ações voltadas à área da 
educação no exercício de 2019. Trata-se de situação absolutamente similar à enfrentada no 
Acórdão 1544/20-S2C, inclusive com índice de gastos muito próximos (24,71% naquele processo 
e 24,65% no presente), reclamando idêntica solução, isto é, o afastamento do obstáculo. O 
segundo diz respeito á ausência de comprovação do integral cumprimento do julgamento 
materializado no Acórdão 281/2020-STP. Em relação à questão, cumpre sopesar que: (a) a 
decisão transitou em julgado em 05 de maio do corrente, portanto, durante o período de 
afastamento social decorrente da Pandemia COVID-19; (b) parte das obrigações imputadas ao 
Município foi cumprida, verificando-se em acesso aos respectivos autos que estão sendo adotadas 
medidas em relação a todas as determinações; e (c) o Relator de tal Processo, por meio do 
Despacho, determinou "nova intimação do Município e de seu representante legal, a fim de que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o pleno atendimento aos itens IV, "b" e "c", do 
Acórdão nº 2762/15 - Primeira Câmara". Portanto, ainda que verificada a existência de decisão 
não cumprida, a situação sui generis ora enfrentada reclama o afastamento do óbice, em razão da 
não verificação de desídia por parte do Administrador Municipal. Processo nº 503946/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 
 

1.3.25 Transferência voluntária. Ausência de interesse público no objeto de parceria. Ausência 
de pesquisa de preços para a realização da despesa. Irregularidade das contas, devolução 
de valores e multas. Impropriedades destacadas incialmente pela DAT e, posteriormente, 
confirmadas pela CGE, não se resumiram às de cunho formal, tendo emergido dos autos a 
ausência de pesquisa de preços e a ausência de interesse público no objeto do convênio. No 
tocante à pesquisa de preços, verifica-se que os documentos anexados aos autos não satisfazem 
as exigências da Resolução 28/11, que em seu art. art. 18, § 1°, dispõe sobre a necessidade de 
realização de pesquisa de preços junto a, no mínimo, três fornecedores. Não bastasse tal 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
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constatação, malgrado os argumentos de defesa, fato é que o repasse de recursos objeto do 
convênio em análise serviu a custear a estadia em resort, com sistema all inclusive, para 120 
participantes do 23º Congresso Estadual da Associação dos Jornais do Interior do Estado do 
Paraná - ADJORI, sem que reste objetivado o benefício de tal dispêndio à população do Estado. 
Vale dizer que, na prática, não se vislumbra tenham as partes se preocupado em atingir os 
interesses comuns e de relevância para a coletividade em geral, tal como preconizado pelo art. 1°, 
§1° I, do Decreto Federal n.°6.170/07 e pelo art. 133 da Lei Estadual n.°15.608/07. Ainda, 
consoante realçado pelas unidades técnicas, houve flagrante ofensa ao disposto no art. Art. 9°, 
X, da Resolução 28/11, deste Tribunal, porquanto o Convênio contemplou benefício a uma 
categoria profissional e, mesmo que a defesa alegue a existência de pareceres favoráveis quando 
da tramitação interna do convênio, fato é que tais opinativos não imprimem legalidade à despesa. 
Ademais, conforme realçou a DAT: Não ficou evidenciado o interesse público na celebração do 
convênio em análise, isto é, o benefício gerado ao coletivo dos paranaenses ou ao Estado do 
Paraná pelo repasse à associação de jornalistas, para custear diárias em resort de luxo aos seus 
membros [...]. A concessão de tais benefícios via convênio fere, portanto, a natureza convenial, a 
qual pressupõe, a atuação conjunta tanto da entidade concedente quanto da entidade tomadora 
no desenvolvimento de uma atividade de interesse social, o que não se faz presente no caso ora 
em exame. Somado a todas as irregularidades, a entidade tomadora dos recursos é uma associação 
privada, de representação da classe de jornalistas do interior do estado, portanto, destinada a 
proporcionar benefício a um círculo restrito de associados, situação vedada expressamente pelo 
Art. 9º, X, da Resolução nº 28/2011 deste Tribunal. Em razão da ocorrência do demonstrado 
dano, motivado diretamente pela aplicação de recursos públicos em objeto de exclusivo interesse 
privado, opina-se ainda pela aplicação da multa proporcional ao dano. Processo nº 891898/13, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 
 

1.3.26 Consulta. Câmara Municipal. O decurso do lapso temporal não afasta a competência da 
Câmara Municipal para julgamento das contas anuais do Prefeito. A omissão 
injustificada em apreciar o parecer prévio das contas do Prefeito poderá configurar 
infrações de ordem administrativa, criminal ou civil. Impossibilidade de julgamento ficto 
por decurso de prazo. OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, por unanimidade, em: 
I - Conhecer a presente Consulta, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, 
para, no mérito, com base no exposto, acompanhando os opinativos, técnico e ministerial, 
responde-la da seguinte forma: (i) Existe lapso temporal que implique na perda da legitimidade, 
capacidade ou competência para a Câmara Municipal julgar as contas do Prefeito? Resposta: Nos 
termos dos arts. 31, 49 e 71 da Constituição, é inafastável a competência do Poder Legislativo 
para julgar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo; (ii) A ausência de julgamento das 
contas do exercício financeiro do município pelo Poder Legislativo, após envio do Acórdão de 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, poderá implicar algum tipo de 
responsabilidade? Resposta: O simples atraso no julgamento das contas não deverá acarretar 
penalidade pessoal aos vereadores, já que o prazo eventualmente fixado será impróprio. Já a 
omissão injustificada da Câmara Municipal em apreciar o parecer do Tribunal de Contas constitui 
infração grave à Lei Fundamental, que poderá implicar em responsabilização administrativa, 
criminal ou civil; (iii) Existe julgamento ficto diante de eventual omissão do Poder Legislativo? 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
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Resposta: Nos termos dos arts. 31, 49 e 71 da Constituição, não há possibilidade de julgamento 
ficto das contas do Prefeito por decurso de prazo. Processo nº 816509/18, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 
 

1.3.27 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Cobrança executiva. Não cabe ao TCU deliberar 
sobre solicitação de pagamento parcelado de dívida após a remessa aos órgãos executores 
competentes dos elementos inerentes ao processo de cobrança executiva, pois, a partir desse 
momento, o Tribunal não intervém no processo quanto a quesitos que interfiram nas 
providências a cargo desses órgãos, especialmente no tocante ao recebimento extrajudicial de 
quantias objeto dos acórdãos condenatórios. Acórdão nº 2594/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 330, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.28 Reponsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. 
Citação. Erro formal. Caracterização. A omissão no dever de prestar contas fica caracterizada 
apenas a partir da citação feita pelo TCU. A apresentação da prestação de contas até o momento 
anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser 
considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação 
dos recursos, conduz ao julgamento das contas pela regularidade com ressalva. Acórdão nº 
10891/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.29 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Execução parcial. Recursos financeiros. 
Contingenciamento. A responsabilidade pela inexecução parcial do convênio não deve ser 
atribuída ao convenente, ainda que inservível a parcela executada, quando o concedente deixa de 
repassar os recursos financeiros necessários à integralização do objeto em virtude de 
contingenciamento. Acórdão nº 10865/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.3.30 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da não 
contabilização das despesas com pessoal realizadas como “Outras Despesas de Pessoal”. 
Recomendação com intuito de adequação de procedimentos.  Assim, acompanhando o 
posicionamento Ministerial, podem as contas serem consideradas regulares, convertendo o item 
em ressalva, com fundamento no art. 16, II, da LC nº 113/2005, em razão da não contabilização 
das despesas com pessoal realizadas por meio da parceria como "Outras Despesas de Pessoal", 
destacando que não restou demonstrada a existência de lesão ao erário e tampouco o desvio de 
finalidade do gasto executado durante a vigência da parceria, motivo que também enseja o 
afastamento da sanção pecuniária. Por fim, cabe a expedição de recomendação aos atuais gestores 
do Município de Curitiba e da Associação dos Moradores e Amigos da Vila Esmeralda, bem 
como aos respectivos gestores que vierem a sucedê-los, com fundamento no art. 244, I e § 4º, do 
Regimento Interno, que adotem as seguintes providências: - Atender ao prazo final para o envio 
da prestação de contas ao Sistema Integrado de Transferências - SIT, previsto no art. 15, § 4º, da 
Instrução Normativa n.º 61/2011; - Comprovar de forma integral a regularidade da formalização 
da transferência, bem como a regularidade da execução do objeto, de acordo com os arts. 3º, 5º 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
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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e 11 da Instrução Normativa n.º 61/2011. Processo nº 736966/16 - Acórdão nº 1972/20 - 
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#2 
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Admissão de Pessoal. Concurso Público. Edital. Não inclusão do cadastro dos membros 

da banca examinadora no SIAP. Ausência de previsão de vedação à subcontratação no 

termo de referência. Ausência de cláusula de que os valores das inscrições sejam 

recolhidos aos cofres públicos. Preenchimento dos requisitos legais. Registro. 

Determinação. Considerando-se que o processo foi devidamente constituído, nos termos da 

Instrução Normativa nº 142/2018, e que não foi identificada qualquer irregularidade que macule 

o processo de seleção, existindo apenas, por parte da Coordenadoria de Acompanhamento de 

Atos de Gestão e do Ministério Público de Contas, recomendações e determinação, as admissões 

constantes dos autos devem ser registradas. Observa-se que os apontamentos da unidade técnica 

estão relacionados às impropriedades verificadas no decorrer das fases do certame, que foram 

justificadas durante a instrução processual e que devem ser aperfeiçoadas pelo jurisdicionado para 

que evite sua repetição em procedimentos futuros de seleção de pessoal. Assim, julgam-se 

desnecessárias as recomendações sugeridas pela unidade técnica por entender que o 

cumprimento de norma expedida por este Tribunal é de observância obrigatória pelo 

jurisdicionado, 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. 

Entretanto, acolhe-se a determinação para que em futuros certames, passe a constar do contrato 

de licitação e do edital do concurso que as taxas de inscrições sejam recolhidas diretamente aos 

cofres públicos, conforme determinado pelo art. 56 da Lei n° 4320/04. Adicionalmente, 

determina-se ao Município para: que em futuros certames, passe a constar no termo de referência 

ou no edital de licitação, que os valores das inscrições sejam recolhidos aos cofres públicos, nos 

termos do art. 56 da Lei 4320/04. Processo nº 514871/18 -  Acórdão nº 1961/20 - Primeira 

Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-

2020/331162/area/242#6 

 

1.4.2 A previsão injustificada de vaga para cargo público exclusivamente na modalidade de 

cadastro de reserva, quando existente vaga disponível para imediato preenchimento, 

viola a norma que prevê a ampla acessibilidade aos cargos públicos.  Versam os autos 

sobre Edital de Concurso Público, promovido por Prefeitura Municipal para o provimento de 

cargos do seu quadro efetivo. Após exame pela Unidade Técnica competente, coube ao Prefeito 

esclarecer dois pontos: o envio intempestivo do edital do certame para exame deste Tribunal e a 

utilização do cadastro de reserva para o cargo de mecânico de veículos pesados. O relator, 

conselheiro substituto Licurgo Mourão, verificou que tal instrumento foi encaminhado a esta 

Corte, por meio do sistema Fiscap, no dia 29/4/2019, enquanto as inscrições foram abertas a 

partir do dia 25/6/2019, descumprindo-se, portanto, o prazo estipulado no art. 5º, caput, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349269.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349269.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
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da Instrução Normativa n. 05/2007, que prevê antecedência mínima de 60 (sessenta) dias entre 

o envio do edital e o início do período de inscrições. Salientou que não houve justificativa 

plausível para o envio intempestivo do edital de concurso público e, considerando a 

imprescindibilidade do encaminhamento dentro do prazo para se fazer cumprir o princípio da 

transparência, bem como para viabilizar a realização eficiente do controle externo, tem-se por 

configurada hipótese de aplicação de multa ao prefeito e signatário do edital. Citou, nesse mesmo 

sentido, o Edital de Concurso Público n. 958957, de relatoria do conselheiro Wanderley Ávila e 

o Edital de Concurso Público n. 958068, relatado pelo conselheiro José Alves Viana. Em relação 

à utilização indevida do cadastro de reserva para o cargo de mecânico de veículos pesados, 

registrou que o edital previu o cadastro de reserva também para o cargo de borracheiro, e, 

conforme justificativa apresentada, o prefeito defendeu a previsão das referidas vagas em cadastro 

de reserva em razão da aposentadoria iminente dos servidores ocupantes dos cargos colocados 

em disputa. Entretanto, destacou que tal argumento não foi acolhido pela Unidade Técnica, dada 

a existência de uma vaga disponível para o cargo de mecânico de veículos pesados, o que afastaria 

a possibilidade da oferta exclusivamente por meio de cadastro de reserva, o que, conforme 

apontado pelo Ministério Público de Contas, só seria possível como medida excepcional e 

devidamente justificada, mormente em face do desiderato constitucional de ampla acessibilidade 

aos cargos e empregos públicos, conforme previsão do art. 37, inciso I, da Constituição da 

República. Verificou que, no concurso público, homologado em 12/11/2019, três candidatos 

foram aprovados para a vaga de mecânico de veículos pesados, conforme consta na 

documentação da organizadora do certame, não havendo informações de qualquer dos 

candidatos haver sido nomeado e tomado posse, em face dos dados constantes do CAPMG 

(Cadastro dos Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais). Pelos motivos 

explicitados, entendeu configurada hipótese de aplicação de multa ao gestor, nos moldes do art. 

85, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar Estadual n. 102/2008, 

haja vista a previsão injustificada da vaga para o cargo de mecânico de veículos pesados 

exclusivamente na modalidade cadastro de reserva. Em relação ao cargo de borracheiro, entendeu 

sanada a irregularidade originalmente apontada pelo órgão instrutivo, tendo em vista a ausência 

de candidatos para o referido cargo. Por fim, além das irregularidades examinadas, considerou 

um terceiro apontamento no exame inicial da Unidade Técnica, alegando a impossibilidade de 

aferir as atribuições dos cargos ofertados, pois a legislação municipal pertinente não havia sido 

encaminhada por meio do Fiscap. Após encaminhamento pelo Prefeito, verificou que a lei 

complementar municipal que regulamentou tais atribuições foi editada após a publicação do 

edital, entendendo seriamente mitigado o acesso pleno dos candidatos do certame aos termos da 

disputa desde o seu início, causando injustificada assimetria de informações. No entanto, 

considerando que o referido apontamento não foi objeto do contraditório, que os autos se 

encontravam em avançada fase processual, bem como a ausência de prejuízos concretos alegados 

em razão da referida falha, deixou de aplicar multa ao prefeito, expedindo, no entanto, 

recomendação para a necessidade de regulamentação prévia em lei e, quando for o caso, em outro 

ato normativo, dos termos dos concursos públicos, de modo que os candidatos e a sociedade 

como um todo tenham prévio e pleno conhecimento dos termos da disputa. Por todo o exposto, 

propôs que o Edital de Concurso Público fosse julgado irregular, em razão do envio intempestivo 

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977031
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958957
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958068
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
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do edital para exame deste Tribunal de Contas, em descumprimento ao art. 5º, caput, da Instrução 

Normativa n. 05/2007, e da utilização injustificada do cadastro de reserva para o cargo de 

mecânico de veículos pesados, haja vista a existência de vaga disponível para imediato 

preenchimento e, com fundamento no art. 85, inciso II, da LC n. 102/2008, aplicou multa no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Prefeito, gestor responsável pelo certame, sendo R$ 

1.000,00 (mil reais) para cada irregularidade. A proposta de voto do relator foi aprovada por 

unanimidade. Edital de Concurso Público n. 1066721, Rel. Cons. Substituto Licurgo Mourão, 

01.09.2020, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 217, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3 

 

1.4.3 Admissão de pessoal temporário. Professor. Justificativa para a contratação temporária 
em desacordo com o disposto no artigo 37, II, da CF. Competência privativa do 
Governador do Estado, e não do reitor, para autorizar concurso público. Legalidade e 
registro, com encaminhamento ao relator das contas e a 7ª ICE.  Diante do contexto, 
considerando que o Reitor da Entidade não tem competência para autorizar abertura de concurso 
público (competência essa que é privativa do Governador do Estado) e que é necessária a 
continuidade da prestação dos serviços, a Unidade Técnica opinou pelo acolhimento das 
justificativas apresentadas pela Universidade, deixando de sugerir a recomendação contida na 
Instrução à peça 24, referente à fase 01 da admissão. Com efeito, em consonância com as 
considerações trazidas pela Unidade Técnica, bem como o contido no Acórdão nº 1975/2019 - 
S1C, além da regularidade das presentes admissões de pessoal, cabível o encaminhamento dos 
autos ao relator das contas do governador do exercício de 2019, para que tome ciência do 
problema e adote as medidas que julgar cabíveis. Outrossim, a matéria também se insere no 
objeto das atividades da 7ª Inspetoria de Controle Externo, mais especificamente, com relação à 
legalidade, economicidade e eficiência dos recursos dispendidos na folha de pagamento das 
Universidades Estaduais, o que pode propiciar, mediante a otimização das disponibilidades 
orçamentárias, a admissão de um número de docentes que possa suprir a demanda das 
Instituições de Ensino Superior do Estado, motivo pelo qual, conveniente, também, a remessa 
dos autos a essa Unidade, para ciência. Processo nº 360088/19 - Acórdão nº 2118/20 - Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#4 
 

1.4.4 Suspensão do concurso público por irregularidades referentes à realização de capacidade 
física sem lei definidora e publicação do edital nos últimos meses de mandato. O 
TCMGO referendou medida cautelar que suspendeu Edital de Concurso Público diante da 
existência de irregularidades. O Relator destacou que o art. 56 da LOTCMGO autoriza a adoção 
de medida cautelar, com ou sem prévia oitiva da parte, determinando a manutenção da suspensão 
do ato ou do procedimento impugnado até decisão de mérito. Em concordância com a Unidade 
Técnica e com o MPC, constatou as seguintes irregularidades: (a) omissão no protocolo de 
documentos essenciais ao controle externo, impossibilitando a integral análise de legalidade dos 
cargos oferecidos no edital; (b) exigência de realização de prova de capacidade física para diversos 
cargos, sem que houvesse a respectiva previsão legal; (c) realização de concurso público sem 
suficiente dotação orçamentária, comprometendo o orçamento subsequente, deixando para o 
sucessor a nomeação dos aprovados; e (d) falta de laudo ou plano de gerenciamento de riscos 

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977031
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977031
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066721
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#4
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contendo aprovação da autoridade sanitária do município sede para a realização das provas, 
diante da pandemia do COVID-19. Quanto aos requisitos para a concessão da medida cautelar 
pleiteada, aduziu que o perigo da demora foi evidenciado pelo ato de abertura do período de 
inscrições, tornando-se necessário evitar a continuidade do concurso, a fim de minimizar os 
prejuízos aos candidatos e à Administração. Em relação à plausibilidade jurídica do pedido, 
constatou em (b) que a lei municipal não previu prova de capacidade física para diversos cargos 
ofertados ao arrepio da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Informou que 
apenas a existência de lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, 
empregos ou funções públicas. Apontou que a irregularidade pode ocasionar a nulidade do 
certame para os cargos correspondentes, além da aplicação de multa aos responsáveis. Em relação 
ao item (c), verificou que a prova objetiva estava prevista para ocorrer em 6/9/20, e a 
homologação do concurso em 21/11/20. Considerando as eleições municipais a serem realizadas 
em 2020, concluiu não ser possível ao Chefe do Poder Executivo realizar nomeações dos 
candidatos aprovados no ano em curso, tendo em vista que tal ato só poderá ser feito se a 
homologação ocorresse três meses antes da realização do pleito, ou seja, até 15/8/20, nos termos 
do inciso V da Lei nº 9.504/97. Diante do exposto, votou pela concessão da medida cautelar, 
suspendendo o concurso público e concedendo prazo para que os responsáveis apresentem 
justificativas e documentação referentes às irregularidades. O voto foi aprovado por 
unanimidade. Acórdão nº 05200/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.4.5 Concurso público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício do cargo. 

Admite-se, diante de circunstâncias excepcionais devidamente motivadas, a nomeação de 

candidato aprovado em concurso público realizado por outro órgão ou entidade para exercício 

em localidade distinta daquela em que tenham exercício os servidores do promotor do certame, 

desde que observados os demais requisitos de aproveitamento estabelecidos no Acórdão 

1618/2018-Plenário, Acórdão nº 9343/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83 disponível em: 

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

 
 

2 Direito Constitucional  
 

2.1 Improbidade administrativa. Sentença condenatória transitada em julgado. Suspensão 
dos direitos políticos. Abrangência de qualquer mandato eletivo ocupado. Restrição ao 
mandato no qual se praticou a conduta ímproba. Impossibilidade.   Cinge-se a controvérsia 
a definir o alcance da pena de perda de suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação 
por ato de improbidade administrativa com trânsito em julgado. No tribunal de origem, 
entendeu-se que a decisão que cominou a pena de suspensão dos direitos políticos refere-se ao 
ato de improbidade administrativa cometido em mandato anterior, razão pela qual não poderia 
atingir o mandato atual. Assim, somente seria admitida a cassação da perda do cargo eletivo 
ocupado à época em que o ato ímprobo foi praticado, não podendo atingir o mandato exercido 
ao tempo do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de improbidade. Esse 
entendimento contraria expressamente a Lei n. 8.429/1992, subvertendo sua finalidade de afastar 
da Administração Pública aqueles que afrontem os princípios constitucionais de probidade, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1618%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=85e8a550-f9d8-11ea-865d-cf9c23431c0c
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1618%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=85e8a550-f9d8-11ea-865d-cf9c23431c0c
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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legalidade e moralidade. No caso, a perda do mandato eletivo de vereador decorre 
automaticamente da condenação judicial de suspensão dos direitos políticos na ação de 
improbidade administrativa já transitada em julgado, sendo o ato da Câmara Municipal vinculado 
e declaratório. Além disso, considerando que o pleno exercício dos direitos políticos é 
pressuposto para o exercício da atividade parlamentar, determinada a suspensão de tais direitos, 
é evidente que essa suspensão alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à 
época do trânsito em julgado da sentença condenatória. É descabido, portanto, restringir a 
aludida suspensão ao mandato que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. Nessa 
linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal (AP 396 QO, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal 
Pleno, DJe 04/10/2013). REsp nº1.813.255-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 678, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

2.2 Composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico – tipo B e das unidades 
de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU. Presença de profissional de enfermagem. Desnecessidade. Lei nº 
7.498/1986. Portarias nº 2.048/2020 e 1.010/2012 do Ministério da Saúde. Tema 1024. 
Inicialmente, importante esclarecer que a Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) e 
a ambulância Tipo B são veículos equivalentes, conforme previsto no art. 13, § 1º, da Portaria n. 
356, de 8 de abril de 2013, do Ministério da Saúde. Quando recebido o chamado de auxílio, a 
decisão sobre qual tipo de transporte que será enviado caberá ao médico responsável, depois de 
avaliado o caso pela Central de Regulação Médica de Urgência, o que dependerá da gravidade do 
caso concreto, bem como de sua urgência e do tipo de atendimento necessário (se traumático ou 
clínico). A decisão do médico pela Ambulância do Tipo B ou pela Unidade de Suporte Básico de 
Vida Terrestre (USB) só deverá acontecer, portanto, quando o veículo for destinado ao transporte 
inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 
pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de 
intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Por tal razão, este 
tipo de ambulância é tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo um o motorista e um 
técnico ou auxiliar de enfermagem. Ou seja, não se impõe a presença de enfermeiro nessa 
modalidade de veículo, o que não impede que o médico decida pelo envio de um enfermeiro, a 
depender do caso concreto, justamente por se tratar de uma tripulação mínima, conforme 
normatização vigente. Com relação aos atendimentos a pacientes graves, com risco de morte, ou 
que demandem cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica – que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas –, há previsão 
normativa de envio de ambulância tipo D ou Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre, 
cuja equipe é de no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um condutor do veículo, um enfermeiro 
e um médico. As Portarias n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012, que criaram as regras descritas, não 
ofendem as previsões da Lei n. 7.498/1986, mas sim pelo contrário, as detalham e concretizam 
no plano infralegal. O art. 11 da Lei n.º 7.498/1986 determina que ao enfermeiro cabem os 
cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
Como visto, a Ambulância do Tipo B ou a Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) 
atende pacientes que não estão em estado grave, não possuem risco de morte, em casos de menor 
complexidade técnica. Nesses casos, é suficiente a presença de um técnico ou auxiliar de 
enfermagem, os quais, segundo os arts. 12 e 13 do referido diploma legal, podem exercer ações 
assistenciais de enfermagem que não sejam as privativas do enfermeiro. Também há pleno 
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atendimento à prescrição do art. 15, uma vez que, as atividades são desempenhadas sob 
orientação e supervisão de enfermeiro, presente na Central de Regulação Médica de Urgência, 
não sendo imprescindível a sua presença física no veículo. A exigência de enfermeiro nas 
Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e nas Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre 
(USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, em vez de trazer benefícios, 
findaria por prejudicar o sistema de saúde, pois esses veículos - que compõem 80% da frota do 
SAMU, segundo informações prestadas como amicus curiae pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS - não poderiam circular sem a contratação de milhares de 
enfermeiros em todos os rincões do país, o que não é factível nas condições orçamentárias atuais, 
em clara ofensa ao princípio da reserva do possível. REsp 1.828.993-RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 678, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

2.3 Uso da Força Nacional de Segurança Pública por requerimento de Ministro de Estado e 
autonomia estadual. É plausível a alegação de que a norma inscrita no art. 4º do Decreto 
5.289/2004 (1), naquilo em que dispensa a anuência do governador de estado no emprego da 
Força Nacional de Segurança Pública, viole o princípio da autonomia estadual. Trata-se de 
referendo de decisão que concedeu medida cautelar em ação cível originária para ordenar à União 
que retire dos municípios de Prado e Mucuri o contingente da Força Nacional de Segurança 
Pública mobilizado pela Portaria 493/2020. A citada Portaria, expedida pelo Ministro de Estado 
da Justiça e Segurança Pública, autorizou o emprego da Força Nacional naquelas localidades, em 
apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem que houvesse formal e 
expressa solicitação do governador do estado da Bahia. 
Há plausibilidade jurídica do direito evocado, porque pesam legítimas dúvidas sobre a 
constitucionalidade do art. 4º do Decreto 5.289/2004, que, alterado pelo Decreto 7.957/2013, 
estendeu o conteúdo semântico da norma e criou uma regra adicional ampliadora do rol dos 
legitimados a requerer o emprego da Força Nacional. A autorização unilateral do emprego da 
Força Nacional, parece, em juízo de delibação, contrariar as normas de escalão superior das quais 
deveria retirar sua validade. Nesse sentido, o art. 241 da Constituição Federal (CF) se refere 
expressamente à celebração de convênios de cooperação ou consórcios públicos entre os entes 
federados para assegurar a continuidade de serviços públicos. Além disso, com exceção das 
hipóteses de intervenção federal, previstas no art. 34 da CF, não se identificam dispositivos hábeis 
a contornar a autonomia dos estados, em sua integridade administrativa e territorial, sem que se 
obedeça à exigência de exteriorização de vontade apta a ser elemento de suporte de fato jurídico. 
Em análise típica de controle de legalidade, a validade do art. 4º do Decreto 5.289/2004 deve ser 
contrastada com a Lei 11.473/2007, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 
segurança pública. Presente, também, o requisito do perigo da demora. Em primeiro lugar, em 
razão da gravidade do objeto em litígio, uma vez que o pacto federativo é essencial para o correto 
funcionamento das instituições republicanas. A jurisprudência da Corte confere significativo peso 
argumentativo à autonomia dos Estados-membros. Dessa forma, a mobilização de força de 
segurança pública em território estadual, ressalvado ulterior juízo de mérito, implica grave ameaça 
ao equilíbrio da Federação. Em segundo lugar, a citada gravidade é exacerbada por se tratar, 
justamente, de tópico referente à segurança pública. O horizonte possível de emprego do uso da 
força apresenta risco que é da essência da própria atividade. Existe fundado temor de que, ao 
final do curso natural do processo, o uso da violência monopolística do Estado se revele, a um 
só tempo, ilegítimo e irreversível. Havendo vidas envolvidas, tanto da população local quanto 
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dos membros das forças de segurança, é razoável assumir que existe um risco elevado na demora 
do julgado. Por fim, o objeto da demanda não ocorre em um vácuo histórico, mas durante a mais 
severa crise sanitária dos últimos cem anos (decorrente da pandemia do Covid-19). Em razão 
disso, a mobilização do contingente exógeno de forças de segurança inegavelmente apresenta 
riscos de contaminação para a população local. O Plenário, por maioria, referendou a decisão 
concessiva da cautelar. Vencido o ministro Roberto Barroso. ACO 3427 Ref-MC/BA, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 992, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo992.htm 
 

2.4 EC 33/2001: contribuição destinada ao SEBRAE, à APEX e a folha de salários. As 
contribuições devidas ao Sebrae, à Apex e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram 
recepcionadas pela Emenda Constitucional (EC) 33/2001. No recurso extraordinário (Tema 325 
da repercussão geral) discutia-se, em suma, sobre a constitucionalidade das contribuições 
destinadas ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), à Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex) e à Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), incidentes sobre a folha de salários, após a EC 33/2001 
(Informativo 991). Entendeu-se que a alteração promovida pela EC 33/2001, no art. 149, § 2º, 
III (1) da Constituição Federal (CF) não estabeleceu delimitação exaustiva das bases econômicas 
passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção do domínio 
econômico (CIDE). A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se 
tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o art. 177, § 4º, da CF, em relação 
às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs 
e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao Sebrae, Apex e ABDI, a EC 
33/2001 manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. 
Portanto, a materialidade econômica para a incidência dessas contribuições não se esgota na 
previsão de faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro (no caso de 
importação), podendo comportar, também, a incidência sobre folha de salários. Por essa razão, 
o art. 149, § 2º, III, da CF utiliza a expressão “poderão ter alíquotas”. Assim, garante a ideia de 
facultatividade a abranger tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das contribuições sociais 
e das CIDEs. Ademais, a exposição de motivos da EC 33/2001 demonstra que as alterações 
implementadas pretenderam apenas possibilitar a cobrança da CIDE-combustíveis quando da 
importação de derivados do petróleo e do gás natural, retirando obstáculos à tributação de 
insumos vindos do exterior. Com base nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, negou 
provimento ao recurso extraordinário. RE 603624 SC, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
992, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo992.htm 
 

2.5 Substituição tributária e requerimento administrativo. Inviabiliza o recurso extraordinário a 
necessidade de análise de normas infraconstitucionais para chegar-se à conclusão contrária à 
adotada pelo tribunal de origem, segundo a qual o contribuinte substituído deve apresentar 
requerimento administrativo ao Fisco, nos termos da legislação estadual, e observar o 
procedimento por ele adotado para obter o aproveitamento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido a mais, em razão da venda de mercadoria por preço 
inferior ao presumido, ou seja, no regime de substituição tributária para frente. Trata-se, na 
espécie, de recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica — atuante na revenda de 
combustíveis —, no qual alegava, em suma, ofensa ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal (CF) 
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(1). Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a presidência da corte de 
origem devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para juízo de adequação, 
tendo em conta o julgamento do RE 593.849 (Tema 201 da Repercussão Geral). O referido órgão 
manteve o posicionamento, afirmando que a inobservância da norma infralegal impede a 
concessão da tutela jurisdicional (Informativo 975).Para dissentir do acórdão recorrido e verificar 
a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, necessária a reanálise da 
interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 
Portanto, há o óbice do Enunciado 280 do STF (2). A Segunda Turma, por maioria, negou 
provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que negou seguimento ao recurso 
extraordinário com agravo. ARE 1184956 AgR/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
992, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo992.htm 
 

2.6 Loterias e competência administrativa dos estados-membros. Os estados-membros detêm 
competência administrativa para explorar loterias. A competência da União para legislar 
exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, não obsta a 
competência material para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais. 
Nesses termos, os arts. 1º e 32, caput e § 1º, do Decreto-Lei (DL) 204/1967 (1), ao estabelecerem 
a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Além disso, os dispositivos colidem frontalmente com 
o art. 25, § 1º, da CF (2), ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos estados-
membros para a prestação de serviços públicos não expressamente reservados pelo texto 
constitucional à exploração pela União. A exploração de loterias ostenta natureza jurídica de 
serviço público. Quando quis atribuir a prestação de determinado serviço público com 
exclusividade à União, o constituinte o fez de forma expressa. A CF não atribui à União a 
exclusividade sobre o serviço de loterias, tampouco proíbe expressa ou implicitamente o 
funcionamento de loterias estaduais. Esse cenário atrai a competência residual dos estados-
membros, estabelecida em seu art. 25, § 1º, pedra de toque do constitucionalismo republicano 
brasileiro. A legislação federal não pode impor a qualquer ente federativo restrição à exploração 
de serviço público para além daquelas previstas constitucionalmente. Não se pode inferir do texto 
constitucional a possibilidade de a União, mediante legislação infraconstitucional, excluir outros 
entes federados da exploração de atividade autorizada pela própria CF. Isso se dá porque tal 
realidade cria um desequilíbrio em seu próprio benefício, não autorizado constitucionalmente 
[art. 19, III (3)], além de a CF não lhe ter atribuído essa autoridade. Viola a autonomia dos 
estados-membros restringir a esfera de competência material residual, sem amparo na 
Constituição. Ademais, configura abuso da competência de legislar quando a União se vale do 
art. 22, XX, da CF (4) para excluir todos os demais entes federados da arrecadação que deles 
provém, ou para restringi-la de forma irrazoável e anti-isonômica. A situação anti-isonômica se 
torna ainda mais patente quando, compulsado o DL 204/1967 que a sustenta, verifica-se a 
possibilidade de exploração dos serviços lotéricos por alguns estados, ao passo que são de 
prestação proibida a outros. As distinções entre as unidades da federação são toleradas desde que 
previstas no texto constitucional, mas nunca em norma infraconstitucional. 
A competência privativa da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e 
sorteios (CF, art. 22, XX), inclusive loterias, não obsta a competência material, administrativa, 
para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais, nem a competência 
regulamentar dessa exploração. A competência legislativa acerca de determinado assunto não se 
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confunde com a competência material, executiva, de exploração de serviço a ele correlato. Não 
se pode conferir interpretação estendida para também gerar competência material exclusiva da 
União, que não consta do rol taxativo previsto no art. 21 da CF. 
As legislações estaduais instituidoras de loterias, por meio de lei estadual ou decreto, em seus 
territórios, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição 
do serviço público. Somente a União pode definir modalidades de atividades lotéricas passíveis 
de exploração. Tais normas ofenderiam a CF se instituíssem disciplina ou modalidade de loteria 
não prevista pelo própria União para si mesma. Nesta hipótese, a legislação local afastar-se-ia de 
seu caráter materializador do serviço público de que é titular e seria incompatível com o art. 22, 
XX, da CF/1988. Consoante o Enunciado 2 da Súmula Vinculante (5) do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e os precedentes que a fundamentaram, a disposição legal ou normativa vedada 
aos estados-membros e ao Distrito Federal é a que inova. O aludido verbete e o art. 22, XX, da 
CF não tratam da competência material de instituir loterias dentro das balizas federais, ainda que 
a materialização tenha expressão mediante decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais. 
Não se pode extrair da Lei de Contravenções Penais interpretação que torne toda e qualquer 
norma sobre loterias uma legislação penal. Esse raciocínio equivaleria a interpretar de forma 
ampla a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal porque a exploração de 
loteria foi considerada contravenção. Estar-se-ia a interpretar a CF conforme a lei. Considerar o 
exercício de atividade pública uma contravenção penal significaria dizer que um serviço público 
constitui crime. Na espécie, trata-se de apreciação conjunta de Arguições de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPFs) e de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Em suma, os 
autores das ADPFs sustentavam a não recepção de preceitos do mencionado decreto pela 
CF/1988. Na ADI, buscava-se infirmar legislação do estado de Mato Grosso sobre a reativação 
dos serviços lotéricos em âmbito estadual. 
Em conclusão de julgamento, o Plenário reputou procedentes os pedidos formulados nas ADPFs 
para declarar não recepcionados pela CF/1988 os arts. 1º e 32, caput e § 1º, do DL 204/1967. 
Além disso, julgou improcedentes as pretensões deduzidas na ADI. ADPF nº 492/RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 993, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.7 Petrobrás: criação de subsidiárias e alienação de ativos. A específica autorização legislativa 
somente é obrigatória na hipótese de alienação do controle acionário de sociedade de economia 
mista (empresa-mãe). Não há necessidade dessa prévia e específica anuência para a criação e 
posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro de um elaborado plano de gestão de 
desinvestimento, voltado para garantir maiores investimentos e, consequentemente, maior 
eficiência e eficácia da empresa-mãe. Isso porque a inexistência de expressa proibição ou 
limitação de alienação societária em relação à autorização legislativa genérica para a criação de 
subsidiárias corresponde à concessão, pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo, de um 
importante instrumento de gestão empresarial, para garantir a eficiência e a eficácia da sociedade 
de economia mista no cumprimento de suas finalidades societárias. Portanto, na criação ou 
extinção de subsidiárias, o preceito maior de gestão empresarial que deve ser seguido é garantir a 
melhor atuação, eficiência e eficácia da empresa-mãe. Ademais, no julgamento da ADI 5.624, o 
Supremo Tribunal Federal entendeu que o Congresso Nacional, nos exatos termos do inciso XX 
do art. 37 da Constituição Federal (CF) (1), ao criar a Petrobras, concedeu a necessária autorização 
legislativa genérica ao Poder Executivo para organizá-la empresarialmente, a fim de que 
cumprisse as atividades previstas em seu objeto social da melhor forma possível. A autorização 
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legislativa não criou ou autorizou especificamente a criação de subsidiária, nem obrigou qualquer 
criação, mas permitiu que o Executivo, em atos de gestão empresarial, analisasse essa 
possibilidade, que, se concretizada, deveria vincular-se a uma única exigência congressual: 
respeitar a finalidade de cumprir as atividades de seu objeto social. Não caracterizado, portanto, 
desvio de finalidade ou fraude na criação de subsidiária, no sentido de “fatiar” a empresa-mãe, 
permitindo uma “oculta e parcial privatização” sem autorização legislativa, com somente a venda 
de seus ativos. Pelo contrário, estão presentes os pressupostos do art. 64 da Lei 9.478/1997 (2), 
pois, no legítimo e lícito exercício de sua discricionariedade de gestão administrativa, a Petrobras 
pretende realizar um plano de desinvestimento, buscando otimizar sua atuação e, 
consequentemente, garantir maior rentabilidade, eficiência e eficácia à empresa. 
No caso, trata-se de pedido de tutela provisória incidental, em que apontado o descumprimento 
do que decidido pelo Plenário no referendo da medida liminar na aludida ADI 5.624, no sentido 
de que: (i) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista 
exige autorização legislativa e licitação pública; (ii) a transferência do controle de subsidiárias e 
controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem 
processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais 
interessados e observados os princípios da Administração Pública constantes do art. 37 da CF. 
Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, indeferiu a medida cautelar na reclamação, nos 
termos do voto do ministro Alexandre de Moraes. Vencidos os Ministros Edson Fachin (relator), 
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. RCL nº 42576 MC/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 993, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.8 Energia nuclear e competência legislativa dos entes federados. É inconstitucional norma 
estadual que dispõe sobre a implantação de instalações industriais destinadas à produção de 
energia nuclear no âmbito espacial do território estadual. Ao dispor sobre a partilha de 
competências estatais, a Constituição Federal (CF) outorgou à União, em caráter privativo, a 
prerrogativa de legislar sobre “atividades nucleares de qualquer natureza” (CF, art. 22, XXVI) (1). 
Não obstante a indiscutível repercussão ambiental da utilização da energia nuclear, a própria CF 
excepcionou — dentre os diversos aspectos relacionados à competência comum partilhada entre 
ela e os Estados-membros e o Distrito Federal referentes à proteção ao meio ambiente e ao 
combate à poluição — a disciplina normativa pertinente às atividades e instalações nucleares, cuja 
regulamentação está inserida no domínio legislativo privativo da União. Com esse entendimento, 
o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 256 e 257 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul (2). ADI 330/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, 
disponível em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.9 CF, art. 7º, XXXIII: EC 20/1998 e idade mínima para o trabalho. A norma fundada no art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal (CF) (1), na alteração que lhe deu a Emenda Constitucional 
(EC) 20/1998, tem plena validade constitucional. Logo, é vedado “qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. O texto 
constitucional atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, às crianças e aos 
adolescentes, em atenção e respeito à sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, as 
condições materiais, afetivas, sociais e psicológicas necessárias ao acesso e à proteção ao direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também lhes incumbe o dever de 
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colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão [CF, art. 227 (2)]. Atendendo às diretrizes de caráter protetivo 
fundadas no art. 227, a EC 20/1998 modificou os critérios etários que definem a idade mínima 
para o regular início de atividades laborais. No desempenho de seu poder reformador, o 
Congresso Nacional proibiu a exploração de natureza estritamente econômica do trabalho 
infantil. As sequelas físicas, emocionais e sociais infligidas à criança e ao adolescente em 
decorrência da exploração do trabalho infantil, justificam a proteção especial e prioritária 
destinada a esse grupo vulnerável. A temática referente ao trabalho infantil é objeto de diversos 
instrumentos convencionais no plano internacional, notadamente a Convenção 138 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Convenção sobre Idade Mínima de Admissão ao 
Emprego, 1973) e a Convenção 182 da OIT (Convenção sobre a Proibição das Piores Formas 
de Trabalho Infantil, 1999), ambas formalmente incorporadas ao direito positivo interno. Perante 
a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil assumiu o compromisso de erradicar todas 
as formas de trabalho infantil até 2025 [Meta 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável (3)]. A elevação da idade mínima para o trabalho do adolescente promovida pela EC 
20/1998, além estar em plena conformidade com os princípios e diretrizes que orientam a 
doutrina da proteção integral — diretriz estruturante da CF de 1988 (art. 227) — acha-se, ainda, 
em harmonia com os objetivos e os postulados fundamentais da República [CF, art. 3º, IV (4)] e 
com os princípios básicos extraídos da ordem jurídica internacional. Ademais, a cláusula que 
proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira 
dimensão negativa pertinente aos direitos sociais, impedindo, em consequência, que os níveis de 
concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos, degradados ou 
suprimidos. Trata-se, na espécie, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a parte 
final do inciso XXXIII do art. 7º da CF, na redação dada pela EC 20/1998. A confederação 
requerente buscava o restabelecimento do texto anterior do dispositivo constitucional, que 
determinava a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz”. O Plenário 
julgou o pedido improcedente e confirmou a validade da norma questionada.  
ADI 2096/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.10 Rotulagem de produtos transgênicos e competência legislativa dos entes federados. É 
constitucional norma estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de rotulagem em produtos de 
gêneros alimentícios destinados ao consumo humano e animal, que sejam constituídos ou 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, no percentual igual ou superior a 
1%, no âmbito do Estado federado (Lei 14.274/2010 do Estado de São Paulo) (1). No modelo 
federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar sobre direito à 
informação em matéria de rotulagem de produtos transgênicos [Lei 11.105/2005, art. 40 (2); 
Decreto 5.591/2005, art. 91 (3); e Decreto 4.680/2003, art. 2º (4)], compete aos Estados 
[Constituição Federal (CF), art. 24, V, XII e §§1º a 4º] (5), além da supressão de eventuais lacunas, 
a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender suas peculiaridades 
locais, respeitados os critérios: (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento dos 
efeitos dentro dos respectivos limites territoriais — até mesmo para se prevenir conflitos entre 
legislações estaduais potencialmente díspares — e (iii) da vedação da proteção insuficiente. Nesse 
contexto, a regulamentação dos critérios para a obrigatoriedade do dever de rotulagem dos 
produtos derivados ou de origem transgênica, como o limite de percentual igual ou superior a 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2096&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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1%, não excede os limites da competência suplementar dos estados, no tocante a essa matéria. 
Isso porque, em primeiro lugar, o diploma estadual não afeta diretamente relações comerciais e 
consumeristas que transcendam os limites territoriais do ente federado. Exaurem-se os efeitos 
diretos da incidência das suas normas no território estadual e traduzem escolhas legítimas do 
legislador adequadamente amparadas nos interesses do consumidor, de densificação do direito à 
informação clara e adequada, e da proteção e defesa da saúde, atendidos, assim, os critérios do 
exaurimento dentro dos limites territoriais e da preponderância do interesse local. Em segundo 
lugar, não há nada na lei que represente relaxamento das condições mínimas (normas gerais) de 
segurança exigidas na legislação federal para o dever de informação nos rótulos dos produtos de 
origem transgênica. Ao contrário, o que se verifica é a implementação de critério mais protetivo 
e favorável ao consumidor e à proteção do direito à saúde, não comportando censura sob o 
prisma da vedação à proteção insuficiente. A possibilidade de o Estado federado instituir regras 
de proteção efetiva ao consumidor deriva de atribuição legislativa que lhe é conferida pelo arts. 
24, V e VIII, combinado com o §2º do mesmo dispositivo da CF (6), e, consequentemente, ao 
fazê-lo não invadiu área reservada à União, tendo em vista que a esta apenas cabe legislar sobre 
normas gerais de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, cabendo à 
unidade federada – vez que existe legislação federal a respeito do assunto – suprir os vácuos 
normativos. No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida 
cautelar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.274/2010 do Estado de São 
Paulo, que dispõe acerca da rotulagem de produtos transgênicos no Estado de São Paulo e dá 
outras providências. Com entendimento acima exposto, o Plenário, por maioria, julgou 
improcedentes os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade. ADI 4619/SP, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.11 Leiloeiro e caução para o exercício da profissão. A exigência de garantia para o exercício da 
profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º a 8º do Decreto 21.981/1932, é compatível com o 
art. 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988 (CF) (1). O art. 5º, XIII, da CF é norma 
constitucional de eficácia contida. Por isso, o legislador ordinário pode restringir o alcance da 
liberdade de exercício de qualquer trabalho nela prevista, a fim de disciplinar certas atividades 
cuja prestação possa, por falta de técnica, atingir negativamente a esfera de outros indivíduos ou 
de valores ou interesses da própria sociedade. Entretanto, a legitimidade da atuação legislativa no 
campo do exercício do trabalho deve ser limitada ao indispensável para viabilizar a proteção de 
outros bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, 
como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a 
proteção especial da infância e outros. No caso, o leiloeiro lida diariamente com o patrimônio de 
terceiros, de forma que a prestação de fiança como condição para o exercício de sua profissão 
busca reduzir o risco de dano ao proprietário, o que reforça o interesse social da norma protetiva, 
bem como justifica a limitação para o exercício da profissão. 
Com esse entendimento, ao apreciar o Tema 455 da repercussão geral, o Plenário, por maioria, 
negou provimento a recurso extraordinário. RE 1263641/RS, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.12 Criação do Conselho de Representantes e competência legislativa dos entes federados. 
Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da sociedade 
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civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do 
Executivo. Isso porque inexiste criação de cargos, funções ou empregos públicos da 
Administração direta ou autárquica a ensejar a reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, 
§ 1º, II, a, da Constituição Federal (CF) (1). O respeito à independência dos Poderes não pode 
significar exclusividade do Executivo na atividade criativa, considerados arranjos institucionais 
para melhor desempenho na missão constitucional. Na Carta da República, não são encontrados 
parâmetros a impedirem a instituição, pelo Legislativo, de novos mecanismos voltados ao 
exercício da atividade de controle. Muito menos blindagem destinada a proteger, do escrutínio 
do povo, os administradores da coisa pública. Envolvida participação da sociedade no 
acompanhamento da gestão pública, com densidade democrática elevada, o Supremo há de 
adotar postura de deferência à solução jurídica encontrada pelos formuladores. Em jogo faz-se a 
legitimação institucional, por parte do Legislativo, para a tomada de decisão. O Parlamento é a 
arena preferencial de deliberação na democracia representativa, de modo que, ao prever, em 
âmbito local, a existência de determinado colegiado enquanto mecanismo de atuação direta da 
sociedade civil, no acompanhamento da gestão da coisa pública, acaba por dar, mediante a 
institucionalização de espaços de participação social, concretude ao que se pode denominar 
“espírito de 1988” – a ser levado em conta, linear e indistintamente, por todos os Poderes da 
República. Cumpre à Casa Legislativa atuar no âmbito da prerrogativa que lhe é própria – discutir, 
em sede deliberativa, fiscalizatória e legiferante, os grandes temas nacionais e as diretrizes da 
atividade estatal na condução de políticas públicas. Com esse entendimento, ao apreciar o Tema 
1040 da repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu provimento parcial a recurso 
extraordinário para assentar a higidez constitucional dos arts. 54 e 55, caput, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. Deu interpretação conforme a todos os incisos do citado art. 55, bem 
assim, no tocante à Lei municipal 13.881/2004, aos incisos IV, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV e 
XVI do art. 9º, para não ter como vinculativa ou coercitiva a atuação do Conselho, ao § 1º do 
art. 12 e ao art. 23, assentando caber ao Legislativo firmar convênios e organizar curso de 
capacitação. Ainda quanto à Lei 13.881/2004, concluiu pela inconstitucionalidade das expressões 
“complementar”, contida no inciso VI do art. 2º; “através da Subprefeitura”, constante do § 2º 
do art. 20; dos parágrafos 3º do art. 12 e 2º do art. 15; do título do Capítulo VII — “Da 
Responsabilidade do Poder Executivo” —; dos arts. 22 e 25, declarando compatíveis com a Lei 
Maior os demais. RE 626946/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.13 Princípio da isonomia: pensão por morte e tratamento diferenciado entre homem e 
mulher. É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres 
[Constituição Federal (CF), art. 5º, I], a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de 
outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges 
ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). Portanto, contraria o referido postulado 
constitucional exigir, para concessão da pensão por morte ao cônjuge varão supérstite, a 
comprovação de invalidez e de dependência econômica não exigidos à mulher ou companheira. 
Isso porque estudos recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam a 
importância das mulheres como “chefes de família”, o que torna completamente ultrapassada a 
presunção de dependência econômica da mulher em relação a seu cônjuge ou companheiro a 
justificar a mencionada discriminação. No caso, a atual lei que disciplina o regime de previdência 
social dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar estadual 
15.142/2018) revogou expressamente a Lei estadual 7.672/1982, que exigia essa comprovação 
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_____________________________________________________________________________________________ 
RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 
Página 74 de 87 

 

de invalidez e de dependência econômica do cônjuge varão para o recebimento de pensão por 
morte. Assim, eliminou qualquer fator de discriminação entre homens e mulheres e consagrou, 
de maneira explícita, a presunção de dependência econômica do cônjuge ou 
companheiro/companheira, sem nenhuma ressalva concernente ao gênero do beneficiário. 
Ademais, não há ofensa ao princípio da fonte de custeio, eis que o argumento relativo à necessária 
indicação de contrapartida — como condição para fazer cumprir o princípio constitucional da 
igualdade — não se justifica, por tratar-se de benefício já instituído, sem que a ele corresponda 
aumento do valor pago. As contribuições previdenciárias continuam a ser adimplidas pelos 
respectivos segurados, independentemente do gênero a que pertencem, alimentadas por alíquotas 
estáveis e com idêntico índice percentual, sem que se registre aumento no valor ou 
no quantum do respectivo benefício de ordem previdenciária. O art. 201, V, da CF é preceito 
autoaplicável, revestido de aplicabilidade direta, imediata e integral, qualificando-se como 
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar prescindível qualquer 
mediação legislativa concretizadora. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar o 
Tema 457 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário. RE 659424/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.14 Legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de 
constitucionalidade. A entidade que não representa a totalidade de sua categoria profissional 
não possui legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de 
constitucionalidade. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 103, o rol de legitimados 
para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, dentre os quais estão 
as confederações sindicais e entidades de classe [CF, art. 103, IX (1)]. O Supremo Tribunal 
Federal consolidou entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle 
concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe 
pressupõe: (a) a caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação 
de categoria empresarial ou profissional; (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, 
exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela; (c) o 
caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em 
pelo menos 9 (nove) estados brasileiros; e (d) a pertinência temática entre as finalidades 
institucionais da entidade e o objeto da impugnação. À vista disso, o Plenário, por maioria, 
conheceu do agravo regimental e negou-lhe provimento por entender que a entidade não 
representa toda a respectiva categoria profissional e, dessa forma, carece de legitimidade ativa 
para propositura da ação. (1) CF: “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade 
e a ação declaratória de constitucionalidade: (...) IX – confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional.” ADI 6465 AgR/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 995, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Legitimidade%20pa
ra%20o%20ajuizamento%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20controle%20concentrad
o%20de%20constitucionalidade 
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3.      Direito Financeiro e Tributário 
 

3.1 O superávit financeiro deve ser apurado de maneira isolada nos fundos que detenham 
recursos legalmente vinculados ao uma finalidade específica, salvo disposição em 
contrário na lei que estabeleça vinculação. Trata-se de consulta encaminhada por secretário 
municipal de finanças, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “Pode o município 
abrir Crédito Suplementar do Superávit apurado no exercício anterior considerando os saldos de 
fundos específicos de maneira isolada?” Em documento anexado, o consulente acrescentou: 
“Para efeitos de abertura de Crédito Suplementar usando como fonte de recursos o Superávit 
apurado no exercício anterior, pergunta-se: Poderia, em tese, um município, considerar os saldos 
de fundos específicos (como exemplo o Fundo Especial do Petróleo) de maneira isolada, uma 
vez que o mesmo é recurso ordinário (fonte 100), ou o município deve considerar o total apurado 
do recurso ordinário (fonte 100)?”(sic) O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente 
transcreveu os artigos 71 a 74 da Lei n. 4.320/64, que regulamentam os fundos especiais. De 
acordo com o normativo, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por 
lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, sendo que o saldo positivo 
apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. 
Distinguiu a vinculação a uma finalidade legalmente prevista – característica de todos os fundos 
específicos – e a vinculação da fonte (origem) dos recursos destinados ao fundo, esclarecendo 
que, no momento de elaborar o orçamento e consignar dotações a fundo específico, é possível 
utilizar dois tipos de recursos, quanto à sua origem: os não vinculados, ou seja, classificados na 
fonte/destinação n. 100, chamados de recursos ordinários; ou os vinculados, classificados nas 
demais fontes/destinações, conforme Anexo III da Instrução Normativa n. 05/11 deste 
Tribunal, que, consoante previsões legais e constitucionais, estão afetados, desde a sua origem, a 
determinadas despesas. Destacou que, a partir do momento em que são consignados ao fundo 
pelo orçamento, tais recursos ficam, via de regra, afetados à finalidade prevista na lei instituidora 
do fundo, ainda que não utilizados no mesmo exercício, conforme previsto no art. 73 da Lei n. 
4.320/64, bem como no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluiu, 
portanto, como regra geral, que o saldo dos fundos especiais é apurado isoladamente e, caso 
superavitário, deve ser atribuído a eles próprios, a fim de serem utilizados para o mesmo objetivo, 
ainda que em exercícios seguintes, sendo a vinculação da destinação dos recursos que define, 
afinal, se o superávit deve ser apurado isolada ou globalmente. Acrescentou que o texto do art. 
73 estabelece a possibilidade de a lei instituidora do fundo dispor de maneira diversa, hipótese 
em que eventual saldo positivo deverá retornar ao caixa e ao orçamento geral do ente, sendo que, 
neste caso, o superávit deverá ser apurado de forma global. Independentemente da forma de 
apuração, se global ou isolado, atentou para a recomendação emanada no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no sentido 
de utilizar notas explicativas junto ao balanço orçamentário para esclarecimentos quanto ao 
emprego do superávit e da reabertura de créditos adicionais. Com efeito, alteou que a resposta 
ao questionamento deve remeter ao texto da lei instituidora do fundo, considerando o superávit 
isoladamente apurado no fundo especial, caso a legislação específica assim disponha ou seja 
silente, ou apurado na totalidade dos recursos da fonte/destinação n. 100, caso a lei instituidora 
excepcionar a vinculação dos recursos, cujo saldo positivo será revertido ao orçamento da 
entidade no exercício seguinte. No que toca aos recursos advindos da exploração do petróleo, 
citado pelo consulente no documento complementar, há particularidades previstas no 
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fragmentado marco regulatório do setor que interferem no raciocínio desenvolvido acima para 
todos os fundos específicos, como o relator passou a expor. Salientou que a Constituição da 
República assegura a participação dos entes federativos no resultado da exploração do petróleo 
ou a compensação financeira por essa exploração, sendo que, neste último caso, a regulamentação 
inicial se deu com a Lei n. 7.990/89, que, em seu art. 8º, veda a aplicação dos recursos auferidos 
por essas compensações em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, com as 
ressalvas constantes no § 1º, entendimento reiteradamente confirmado por esta Corte, nos 
pareceres emitidos nas Consultas n. 656572 , 694698 , 747270 e 838756. Asseverou que, 
posteriormente, foram editadas as Leis n. 9.478/97, e 12.351/10, que disciplinaram, com larga 
abrangência, a destinação dos recursos em áreas como educação, infraestrutura social e 
econômica, saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura, dentre 
outras. Atentou que o conjunto normativo não estabelece, portanto, estrita vinculação dos 
recursos a um objetivo específico e preciso, sejam decorrentes dos royalties ou da participação 
especial, mas apenas um direcionamento a diversas áreas que contemplam a quase totalidade da 
atuação estatal. Todavia, em seguida, foi promulgada a Lei n. 12.858/13, sobre a qual a relatoria 
observou que, diferentemente das leis anteriores, estabeleceu vinculação à finalidade específica – 
saúde e educação públicas, preferencialmente a educação básica, na proporção de 25% (vinte e 
cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) respectivamente – para as receitas dos 
municípios provenientes dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados 
a partir de 03/12/12, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, 
quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica 
exclusiva. Nesse caso, ressaltou – conforme análise empreendida pelo Tribunal de Contas da 
União no Acórdão n. 2027/2019 – que a apuração de eventual superávit para fins de abertura de 
créditos adicionais haveria de ocorrer isoladamente, a fim de preservar a destinação específica 
nos exercícios seguintes, e que, de outro lado, os recursos recebidos pelos municípios decorrentes 
da exploração do petróleo que não estivessem alcançados pela vinculação estabelecida por esta 
lei – quais sejam, os decorrentes de exploração terrestre ou continental, sem importar a data do 
contrato que a conceda, bem como os derivados da exploração marítima quando os contratos 
forem anteriores a 03/12/12 – deveriam compor a apuração de superávit financeiro na totalidade 
dos recursos da fonte/destinação n. 100. Por fim, pontuou que a recente Lei n. 13.885/19 se 
propôs a fixar os critérios de distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes 
excedentes ao limite estabelecido pela Lei n. 12.276/10, que autorizou a União a ceder 
onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa 
e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sendo que, nesse caso, a 
destinação dos recursos que cabem aos municípios foi definida pelo § 3º do art. 1º, apresentando, 
portanto, vinculação legal a finalidades específicas, devendo o superávit para fins de abertura de 
créditos adicionais ser apurado isoladamente. Em face dessas ponderações, respondeu aos 
questionamentos formulados pelo consulente da seguinte maneira: 1) o superávit financeiro deve 
ser apurado de maneira isolada nos fundos que detenham recursos legalmente vinculados a uma 
finalidade específica, salvo disposição em contrário na lei que estabeleça a vinculação, nos termos 
do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 73 da Lei n. 4.320/64; 
2) à vista da vinculação da sua destinação, devem ser objeto de apuração isolada de superávit os 
recursos recebidos pelos municípios em decorrência da distribuição dos valores auferidos nos 
leilões dos volumes de petróleo excedentes ao limite estabelecido, nos termos da Lei n. Lei n. 
13.885/19, bem como os royalties e a participação especial relativos a contratos celebrados a 
partir de 03/12/12, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, 
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de que tratam respectivamente as Leis n. 9.478/97, 12.276/10, e 12.351/10, quando a lavra 
ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, à vista da 
vinculação à saúde e à educação pública estabelecida pela Lei n. 12.858/13; 3) é possível que a lei 
instituidora do fundo estabeleça ressalva em relação à regra do parágrafo único do art. 8º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e do art. 73 da Lei n. 4.320/64, situação em que eventual saldo 
positivo do exercício corrente deve ser revertido ao caixa do ente e, para efeito de abertura de 
crédito adicional, o superávit financeiro deve ser apurado na totalidade das receitas do orçamento 
classificadas na fonte/destinação n. 100; 4) é recomendada a utilização de notas explicativas junto 
ao balanço orçamentário para esclarecimentos quanto ao emprego do superávit e da reabertura 
de créditos adicionais. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1066557,  
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

3.2 As regras contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20 abrangem a União, os 
Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, abarcando todo os Poderes, os órgãos 
autônomos e as respectivas administrações diretas, bem como fundos, autarquia, 
fundações e empresas estatais dependentes que compõem as administrações indiretas, 
inclusive os institutos responsáveis pelos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS). Versam os autos sobre Consulta formulada por dirigente de instituto de previdência de 
servidores públicos, por meio da qual apresenta o seguinte questionamento: “As disposições 
contidas no art. 8° da Lei Com. Federal 173/2020 que dispõe sobre o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) são aplicáveis às autarquias (RPPS) e fundações 
públicas? Ou apenas a Administração Direta?” Inicialmente, o relator, conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, fez uma breve introdução a respeito da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, 
que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
e alterou a Lei Complementar n. 101/00, estabelecendo uma série de medidas de auxílio 
financeiro da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios, com a finalidade de reforçar 
a capacidade dos entes periféricos de realizar ações para mitigar os efeitos causados pela Covid-
19. Em contrapartida, o art. 8º da referida Lei Complementar faz com que os entes federados 
afetados pela calamidade pública decorrente da Covid-19 fiquem proibidos de, até 31/12/21, 
realizar diversos atos que impliquem aumento de despesa. Explanou que o questionamento da 
consulente se cinge em saber se essas proibições incidem apenas sobre a administração direta ou 
também abrangem as fundações públicas e autarquias, inclusive os institutos responsáveis pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Conforme destacado pela Unidade Técnica, em 
seu estudo, afirmou haver estreita relação entre a Lei Complementar n. 173/20 e a Lei 
Complementar n. 101/00 e, por essa razão, deve ser realizada interpretação sistemática, devendo-
se considerar a definição trazida pelo art. 1º, § 3º, I , “a” e “b”, da Lei Complementar n. 101/00, 
dispondo que, nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 
compreendidos: o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 
Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público, as respectivas administrações diretas, fundos, 
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Concluiu, portanto, que o art. 8º da Lei 
Complementar n. 173/20, ao se referir aos entes federados, também está abarcando seus Poderes 
e os órgãos autônomos, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes. Desse modo, arrematou que, sendo as autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes, integrantes da administração indireta, destinatários de recursos 
financeiros repassados pela administração direta, a exclusão de tais entidades da incidência do art. 
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8º da Lei Complementar n. 173/20 seria contrária à própria finalidade da regra legal positivada: 
a contenção de despesas públicas. Portanto, diante dessas considerações, no mesmo sentido do 
estudo técnico, respondeu à consulente nos seguintes termos: As regras contidas no art. 8° da Lei 
Complementar n. 173/20 abrangem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
abarcando todos os Poderes, os órgãos autônomos e as respectivas administrações diretas, bem 
como fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes que compõem as 
administrações indiretas, inclusive os institutos responsáveis pelos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS). O Tribunal Pleno aprovou o voto do relator por unanimidade. 
Consulta n. 1092376, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

3.3 Com a novel redação dada pelo Lei Complementar  nº 173/20 às alíneas “a” e “b” do 
inciso IV do art. 21 da Lei Complementar nº 101/00, são nulos de pleno direito os atos 
que resultem em aumento de despesa com pessoal nos l80 (cento e oitenta) dias  
anteriores ao final do mandato do titular do Executivo ou que preveja parcelas a serem 
implementadas em períodos posteriores  ao final de sua sugestão, independente do prazo 
assinalado no caput do artigo 8º.  Versam os autos sobre Consulta encaminhada por presidente 
de Câmara Municipal, nos seguintes termos: “Poderá o Executivo Municipal, no ano de 2020, 
enviar para apreciação do Legislativo Projeto de Lei que altera Plano de Cargos, Carreiras e 
salários, este com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022? Tal questionamento se justifica em 
razão da publicação da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, que expressamente traz 
como nulas Leis referentes a esta matéria e que aumentam despesas”. O relator, conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, inicialmente registrou que a Lei Complementar n. 173, de 27/05/20, 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
destinado a regulamentar as finanças públicas durante o período de pandemia, pautando-se em 
três principais eixos: a suspensão do pagamento das dívidas contratadas entre União com 
Estados, Distrito Federal e Municípios; a reestruturação de operações de crédito interno e externo 
junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito; e a entrega de recursos da União, 
na forma de auxílio financeiro, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020, 
para ações de enfrentamento ao Covid-19. Acerca do tema tratado na indagação, afirmou que 
a Lei Complementar n. 173/20 trouxe duas alterações relevantes, sendo a primeira veiculada no 
art. 7º, que dá nova redação ao art. 21 da Lei Complementar n. 101/00, e a segunda no art. 8º, 
que fixa vedações para vigorarem até o fim de 2021. Assim, observou que, de acordo com as 
alíneas a e b do inciso IV do art. 21 da Lei Complementar n. 101/00, com a novel redação, são 
nulas de pleno direito a aprovação, a edição e a sanção de norma legal contendo plano de 
alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público que resultem em aumento de 
despesa com pessoal, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do 
Executivo, ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final de 
sua gestão, como forma de evitar a transferência de compromissos que onerem os orçamentos 
seguintes, independentemente do prazo assinalado no caput do art. 8º. Deste modo, pontuou que, 
ainda que eventual projeto de lei contenha cláusula de vigência a partir de 1º/01/22, caso 
implique aumento de despesa com pessoal, não poderá ser aprovado e/ou sancionado pelos 
Poderes Legislativo e Executivo municipais nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao fim do 
mandato, ou seja, a partir do dia 04/07/20, sob pena de nulidade dos atos, nos termos do art. 21, 
IV, b, da Lei Complementar n. 101/00. Com essas ponderações, que seguem a mesma linha 
defendida pela Unidade Técnica em seu relatório, respondeu negativamente à indagação 
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formulada, nos seguintes termos: De acordo com as alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 21 
da Lei Complementar n. 101/00, com a novel redação dada pela Lei Complementar n. 173/20, 
são nulos de pleno direito os atos de aprovação, edição e sanção de norma legal contendo plano 
de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público que resultem em aumento de 
despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do 
Executivo ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final de 
sua gestão, independentemente do prazo assinalado no caput do art. 8º. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1092268, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Competência do TCU. Previdência Complementar. Abrangência. Entidade fechada de 
previdência complementar. O TCU tem competência para fiscalizar os recursos que integram 
as contas individuais dos participantes das entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPC) patrocinadas por órgãos ou entidades públicas, uma vez que esses valores, enquanto 
administrados pelas EFPC, são considerados de natureza pública. Acórdão 2402/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.2 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba ilegal. Exclusão. A redução de 

proventos de aposentadoria, com a exclusão de parcela concedida em desacordo com a lei, não 
ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Acórdão nº 9366/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Determinação. Benefícios de prestação continuada. 

Acumulação. INSS. O recebimento de benefício de prestação continuada (BPC), embora não 
seja acumulável com qualquer outro benefício da seguridade social ou de outro regime (art. 20, § 
4º, da Lei 8.742/1993), não é obstáculo a que o TCU considere legal ato sujeito a registro, se for 
a única irregularidade observada na apreciação do ato, pois o pagamento e o controle de BPC 
estão sujeitos à competência do INSS. No julgamento de casos da espécie, o Tribunal deve 
determinar àquela entidade a adoção de medidas de sua alçada para rever o pagamento indevido 
do benefício. Acórdão nº 9459/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.4 Pessoal. Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão. O direito à 

percepção de pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito 
à reversão da pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão. 
Acórdão nº 9726/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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4.5 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Opção por 
regra de transição inaplicável. Prejulgado 28. Manifestações uniformes. Negativa de 
registro.  De acordo com os documentos (histórico funcional e certidão do INSS), a mudança 
para o regime estatutário ocorreu a partir de 01/01/2007, quando houve a transformação do 
emprego em cargo público, por força da Lei Complementar Municipal nº 46/2006. Conforme 
apontou a unidade técnica, o fato da servidora ter se vinculado ao regime estatutário após a edição 
da EC nº 41/03 (31/12/2003) impede a concessão do benefício com fundamento nas regras de 
transição fixadas por esta Emenda Constitucional, nos termos estabelecidos pelo Acórdão nº 
541/20-STP2 (Prejulgado nº 28). Diante de tal cenário, como a servidora não se enquadra nas 
regras de transição previstas no artigo 6º de referida Emenda, a negativa de registro de sua 
aposentadoria é medida que se impõe. Processo nº 589436/17 - Acórdão nº 1885/20 - Segunda 
Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-
2020/331162/area/242#4 

 
4.6 Tomada de Contas Extraordinária. Teto constitucional. Proventos de militar de reserva 

com remuneração de cargo em comissão. Constituição Federal. Autorização para 
acumulação de proventos com cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. O 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 602.043 (Tema 384) e 612.975 
(Tema 377), respectivamente de relatoria do Ministro Marco Aurélio e do Ministro Alexandre de 
Moraes, firmando-se a seguinte tese em regime de repercussão geral: "Nos casos autorizados 
constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso 
XI da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, 
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente 
público". No caso destes autos, não se trata de acumulação de cargos, mas de remuneração de 
cargo público em comissão com a de proventos. O tema é tratado pelo art. 37, § 10 da 
Constituição Federal que, como regra geral, veda a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. No entanto, ressalva os 
cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, considerando que a Constituição 
Federal autoriza a acumulação de proventos com cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, alinhando-me ao que considero a razão de decidir da tese da Repercussão Geral, 
infere-se que também há de autorizar que o servidor perceba os seus proventos cumulativamente 
com a remuneração do cargo que a Constituição lhe permite exercer, incidindo o teto 
constitucional sobre cada parcela, individualmente. Processo nº 615469/20 - Acórdão nº 
1953/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#11 

 
4.7 Aposentadoria. Decurso de prazo. Princípio da boa-fé. Registro in casu. Para fins de 

cumprimento das regras impostas pelo STF, no Tema 445 da Repercussão Geral, no julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, é importante observar que o prazo de 05 (cinco) anos 
começa a ser contado no dia em que o processo chega ao Tribunal de Contas. Sendo assim, estão 
excluídas, automaticamente, as hipóteses em que haja o retardamento intencional da remessa dos 
autos a esta Corte, não havendo margem para que a má-fé possa gerar benefício indevido para 
qualquer das partes ou beneficiários envolvidos, nem ser gerado a partir da impontualidade, 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349415.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349415.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#11
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#11
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inoperância ou irresignação protelatória do jurisdicionado ou de qualquer alcançado pela decisão. 
Esgotado tal prazo, considera-se que o ato está definitivamente registrado, in casu, mesmo sem 
ter havido a análise pelo Tribunal de Contas. Processo nº 101.855-0/12, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 5/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
4.8 Pessoa Jurídica. Débito com o Sistema de Seguridade Social. Inadimplência da empresa. 

Retenção pela administração pública. O artigo 195, §3º, da Constituição Federal prescreve 
que a pessoa jurídica interessada em contratar com o Poder Público não poderá estar em débito 
com o sistema da seguridade social, tampouco receber benefícios ou incentivos fiscais. A 
Administração Pública não deve ficar inerte diante da inadimplência da empresa contratada. Ao 
verificar que o contratado não liquidou suas dívidas previdenciárias e estando elas relacionadas 
ao contrato firmado com a Administração Pública, cabe a esta reter os valores necessários à sua 
liquidação, pagando ao contratado os valores remanescentes. Processo nº 104.287-8/17, Boletim 
de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
4.9 Aposentadorias. Pensões. Não atendimento. Nova comunicação. Recusa de registro. 

Multa inaplicável. Nos processos de aposentadorias, pensões, transferências para a reserva 
remunerada ou reformas, esta Corte deve se pronunciar acerca da legalidade ou não dos atos e, 
consequentemente, seu registro ou recusa. Não há que se cogitar, a priori, em aplicação de multa 
ao gestor público, excetuados os casos de absoluta desídia no atendimento às decisões desta 
Corte. Caso o jurisdicionado não atenda à diligência determinada, caberá a este Tribunal de 
Contas pronunciar-se, tão somente, sobre o registro ou não do ato concessório, nos termos do 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Processo nº 220.983-5/18, Boletim de Jurisprudência 
e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-
jurisprudencia 

 
4.10 Ausência de ilegalidade na aposentadoria voluntária com proventos integrais por servidor 

que cumpriu o inciso IV do art. 6º da EC nº 41/2003. Em Recurso Ordinário, o TCMGO 
reformou decisão exarada no Acórdão nº 06753/19, que julgou ilegal, para fins de registro, o ato 
de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, por descumprimento ao 
disposto no inciso IV do art. 6ºda EC nº 41/03, que condiciona o cumprimento de dez anos de 
carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. O Relator 
corroborou com o entendimento da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, 
em observância aos princípios da razoabilidade, boa-fé e da proporcionalidade. Considerou que 
o servidor cumpriu o mandamento constitucional, por já ocupar cargo equivalente na 
Administração Pública, perfazendo assim o tempo de carreira exigido, e que ingressou por meio 
de concurso público no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e que é equivalente ao de Encanador 
e Auxiliar de Serviços Gerais, podendo-se dizer que o segundo cargo abarca o primeiro, cabendo, 
ao TCMGO, portanto, verificar a razoabilidade no julgamento do ato. Verificou o cumprimento 
dos demais requisitos pelo beneficiário e, em que pese não ter sido cumprido o tempo exigido 
pela legislação, não vislumbrou motivos para discordar da análise de que houve continuidade e 
completude do tempo de carreira entre os cargos, entendendo pelo registro da aposentadoria. O 
Voto foi aprovado por unanimidade, no mérito, foi reformado o Acórdão para considerar: (a) 
legal o ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais em favor do 

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


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 82 de 87 

 

servidor, no cargo de Encanador – Nível 2; (b) reduzir a multa aplicada, permanecendo apenas a 
relativa à intempestividade na protocolização do ato de concessão de aposentadoria. Acórdão nº 
04876/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 

 
4.11 Ato de inativação. Servidor celetista desde 1989. Ingresso no RPPS após a entrada em 

vigor da EC 41/2003. Impossibilidade de utilização das respectivas regras de transição, 
conforme orientação fixada no Acórdão 541/2020 – STP – Aposentadoria concedida em 
2016. Situação consolidada. Aplicação do disposto no art. 24, da LINDB – Registro. Em 
análise conclusiva, a Unidade Técnica opinou pela negativa de registro ao ato de inativação: (...) 
Em que pese a justificativa apresentada pela entidade à peça 36, de que a servidora embora 
ingressado no município por meio de "contratação realizada pelo regime celetista", obteve "todas 
as progressões da carreira estatutária", constata-se que a servidora era vinculada ao regime da 
CLT na data da publicação da EC 41/2003, em 31/12/2003, e que apenas com o advento da Lei 
Complementar 46/2006 houve mudança de regime da CLT para o regime estatutário. (...) De 
acordo com entendimento deste Tribunal de Contas consubstanciado no Acórdão 541/2020, a 
servidora não possui direito à aposentadoria pela regra de transição da EC 41/2003. Conforme 
entendimento fixado no Acórdão, para fazer jus à aposentadoria pela regra de transição do artigo 
6º da EC 41/2003, é necessário ingresso em cargo efetivo (regime estatutário), até a data de 
31/12/2003, ainda que ocorra contribuição pelo RGPS. No caso, restou claro que a servidora 
era regida pela CLT até o advento da Lei Complementar 46/2006, portanto, teve seu ingresso 
em cargo efetivo em momento posterior à data limite fixada na emenda. Por essa razão, opino 
pela negativa de registro da aposentadoria pela regra escolhida. O Ministério Público de Contas, 
de outra banda, manifesta-se pela legalidade da aposentadoria: (...) pautando-se nos termos do 
referido julgado [Acórdão 541/2020-STP], tem-se que a conclusão esboçada pela CAGE quanto 
à impossibilidade de registro do ato deveria ser endossada. Contudo, considerando que a 
interessada se encontra em fruição de sua aposentadoria desde 11/08/2016; que, à época da 
edição do ato, a controvérsia tratada no referido Prejulgado não estava instalada neste E. 
Tribunal, o que somente veio a ocorrer em 16/08/2018, com a aprovação de instauração do 
referido incidente na Sessão Ordinária n.º 27 do Tribunal Pleno; e observando-se o que dispõe o 
artigo 24 da LINDB, entende-se que a novel interpretação conferida por esta C. Corte ao artigo 
6º da EC n.º 41/03 não pode desconstituir ato cujos efeitos já se encontram solidificados pelo 
decurso do tempo. O entendimento sustentado pela Unidade Técnica está absolutamente de 
acordo com o posicionamento assentado por esta Corte em processo normativo de Prejulgado. 
Porém, considerando que tal entendimento não decorre de texto expresso de lei, sendo 
decorrente de interpretação sistemática de diplomas normativos diversos, bem como de doutrina 
acerca da matéria, apenas havendo sido fixado quatro anos após a inativação da servidora, opina-
se de acordo com o Parquet no sentido de que merece registro o ato de inativação, em homenagem 
às prescrições na LINDB: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se 
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base 
em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 
constituídas. Processo nº 617448/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
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4.12 Justiça multiportas. Valorização da composição amigável. Audiência de conciliação. 
Interesse do autor na realização do ato. Obrigatoriedade. Ausência do INSS. Multa 
devida. Art. 334, § 8º do CPC/2015. A nova legislação processual civil instrumentaliza a 
denominada Justiça Multiportas, incentivando a solução consensual dos conflitos, especialmente 
por meio das modalidades de conciliação e mediação. Em seus artigos iniciais, o Código de 
Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 
dos conflitos (art. 3º, § 2° do CPC/2015), recomendando que a conciliação, a mediação e outros 
métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, 
Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3°, § 3° do CPC/2015), inclusive no 
curso do processo judicial (art. 139, V do CPC/2015). Reafirmando esse escopo, o CPC/2015, 
em seu art. 334, estabelece a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação ou de 
mediação após a citação do réu. Excepcionando a sua realização, tão somente, na hipótese de o 
direito controvertido não admitir autocomposição ou na hipótese de ambas as partes 
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4° do 
CPC/2015). O caráter obrigatório da realização dessa audiência de conciliação é a grande 
mudança da nova Lei Processual Civil, mas o INSS, contudo, intenta repristinar a regra de 1994, 
que estabelecia ser optativa a audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC/1973 com redação 
dada pela Lei n. 8.952/1994), retirando o efeito programado e esperado pela legislação processual 
civil adveniente. No caso analisado, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência, 
contudo, a parte autora manifestou o seu interesse, o que torna obrigatória a realização da 
audiência de conciliação, com a indispensável presença das partes. Assim, não comparecendo o 
INSS à audiência de conciliação, inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8° do 
CPC/2015, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado 
com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 
favor da União ou do Estado. Qualquer interpretação passadista desse dispositivo será um 
retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à Justiça. REsp. 
1.769.949-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 680, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

 
4.13 Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba legal. Exclusão. A redução de proventos 

de aposentadoria, com a exclusão de parcela concedida em desacordo com a lei, não ofende o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos. Acórdão nº 9366/20, Boletim de Pessoal do TCU 
nº 83, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 
 

4.14 Ato sujeito a registro. Determinação. Benefício de prestação continuada. Acumulação. 
INSS. O recebimento de benefício de prestação continuada (BPC), embora não seja acumulável 
com qualquer outro benefício da seguridade social ou de outro regime (art. 20, § 4º, da Lei 
8.742/1993), não é obstáculo a que o TCU considere legal ato sujeito a registro, se for a única 
irregularidade observada na apreciação do ato, pois o pagamento e o controle de BPC estão 
sujeitos à competência do INSS. No julgamento de casos da espécie, o Tribunal deve determinar 
àquela entidade a adoção de medidas de sua alçada para rever o pagamento indevido do benefício. 
Acórdão nº 9459/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.15 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processos. STF. 
Repercussão geral. Ação judicial. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato 
de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 
sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 
Geral). Acórdão nº 9709/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
4.16 Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão. O direito à percepção de 

pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito à reversão da 
pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão. Acórdão º 
9726/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

  

5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Auditoria. Princípio do contraditório. 

Tomada de contas especial. Conversão. É desnecessária a instauração de contraditório antes 

da conversão de processo de fiscalização em tomada de contas especial. Acórdão nº 2402/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 

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

 

5.2 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Nulidade absoluta. Declaração de ofício. 

Desnecessidade. O reconhecimento de oficio de nulidade absoluta não é necessário se os 

elementos de convicção existentes nos autos permitirem a adoção de encaminhamento mais 

favorável ao responsável do que a anulação do ato viciado. Acórdão 9429/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 

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

 

5.3 Direito Processual. Citação. Validade. Nulidade. Relator. Competência recursal. 

Reconhecida, em sede recursal, a nulidade da citação, não cabe a renovação da comunicação 

processual pelo relator do recurso, mas o retorno do processo ao relator a quo para a adoção das 

providências cabíveis, pois todos os atos processuais posteriores à citação, inclusive o acórdão 

recorrido, são igualmente nulos. Acórdão 9438/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, 

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

 

5.4 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Endereço. Receita Federal do 

Brasil. Base de dados. O responsável não pode arguir nulidade de comunicação processual por 

desatualização de endereço constante na base da Receita Federal, pois cabe a ele manter atualizada 

a informação sobre seu domicílio nessa base de dados oficial, não se admitindo no ordenamento 

jurídico brasileiro a arguição de nulidade por quem lhe deu causa (art. 276 do CPC). Acórdão 

2489/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 

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

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.5 Direito Processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Fato superveniente. Nulidade. A 

suspeição do relator por motivo de foro íntimo, declarada em razão de causa superveniente a sua 

atuação, não importa na nulidade dos atos processuais por ele praticados). Acórdão 9738/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 

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

 

5.6 Direito Processual. Prazo. Legislação. Julgamento de contas. Extrapolação. O prazo para 

o julgamento dos processos de contas pelo TCU, previsto no art. 204 do Regimento Interno do 

Tribunal, não é peremptório (prazo impróprio), portanto sua extrapolação não repercute sobre a 

validade da deliberação proferida. Acórdão 9671/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, 

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

 

5.7 Representação. Poder Legislativo do Município. Eventual majoração de despesa. Risco 

de exclusão do Município do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus 

SARS – COV-2. Lei Complementar nº 173/2020. Concessão de tutela de urgência. 

Conclui-se que o gestor e o responsável pelo controle interno não afastaram, ao menos de pronto, 

as supostas irregularidades apontadas pela representante, na medida em que entende que há 

margem para se entender que o projeto, agora Lei Complementar, majora despesa, o que poderia 

comprovar as irregularidades noticiadas e, desta forma, eventual descumprimento do que dispõe 

art. 8° da Lei Complementar n° 173/2020, visto que o Município, por meio do Decreto, decretou 

estado de calamidade pública em seu território. Portanto, presentes os elementos que 

evidenciavam a probabilidade do direito - em razão da documentação apresentada e da vigência 

do Decreto - e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - diante da iminente 

execução de despesas que podem contrariar o que dispõe a Lei Complementar n° 173/2020 e, 

com isso, o risco de exclusão do Município do Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavirus SARS-CoV-2, determina-se, por intermédio do Despacho da GCFC, ao Município, 

na pessoa de seu gestor, que se abstivesse de praticar qualquer ato relacionado à implantação de 

medidas decorrentes da Lei Complementar Municipal, que estiverem em desacordo com o que 

estabelece a Lei Complementar n° 173/20. Processo nº 366728/20 -  Acórdão nº 1744/20 - 

Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-

2020/331162/area/242#7 

 

5.8 Representação. Provimento irregular. Ascensão. Segurança jurídica. Improcedência. 

Assim, considerando: a) a Súmula persuasiva n° 685, do Supremo Tribunal Federal, a qual pode 

ser entendida como marco temporal para o banimento das ascensões do nosso mundo jurídico; 

b) os princípios da segurança jurídica e boa-fé; c) o transcurso do tempo que acabou por 

estabilizar a situação em comento; d) a flexibilização das decisões do Supremo Tribunal Federal, 

ao modular efeitos de decisões que possam criar prejuízos, em razão de segurança jurídica e 

excepcional interessa social; e) e o precedente constante na Representação 439699/09 - Acórdão 

2251/17 - TP, cuja aplicabilidade ao caso em análise já foi defendida, propõe-se a improcedência 

da presente Representação. Processo nº 576141/18 - Acórdão nº 1827/20 - Tribunal Pleno, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
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Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-

2020/331162/area/242#7 

 

5.9 Direito Processual. Prova (Direito). Ônus da proa. Débito. Contrato. Terceiro. O ônus da 

prova sobre ocorrências ilegais imputadas a terceiros contratados pela Administração Pública 

cabe ao TCU, o qual deve evidenciar a conduta antijurídica praticada para fins de imputação de 

débito. A obrigação de demonstrar a boa e regular aplicação de recursos públicos é atribuída ao 

gestor, e não a terceiros contratados pela Administração Pública. Acórdão nº 2544/20, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 

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

 

5.10 Direito Processual. Erro de procedimento. Caracterização. Sustentação oral. 

Requerimento. Apreciação. Ausência. Padece de nulidade, por erro de procedimento (error in 

procedendo), acórdão que julgou processo sem analisar requerimento de sustentação oral efetuado 

nos termos das disposições regimentais. Acórdão nº 10172/20, , Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 329, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.11 Contrato. Prescrição. Reconhecimento. Ilegalidade do ajuste. O reconhecimento da 

prescrição impossibilita a aplicação de sanção pecuniária à autoridade responsável pela 

irregularidade identificada no contrato. Tal fato, entretanto, não impede que esta Corte de Contas 

se manifeste, conclusivamente, acerca da legalidade do ajuste em apreciação. Processo nº 114.781-

6/12, Boletim de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

5.12 Recurso de reexame. Exercício irregular de atividade de vistoria. Atividade-fim. Burla ao 

concurso público. Atividade exercida por empresas credenciadas. Multa. Cancelamento. 

O TCE/SC cancelou as multas aplicadas à Ex-Diretora do CIRETRAN em decorrência de 

contratação e manutenção irregular de servidor pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, 

no período de 1º/04/2005 a 05/06/2013, por intermédio de empresa terceirizada, para a função 

de recepcionista, mas que atuava como vistoriador, função finalística no DETRAN/CIRETRAN 

de São José, em infração ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e em desacordo com 

os Prejulgados do Tribunal de Contas de Santa Catarina 1084, 1891 e 1526. Trata-se de Recurso 

de reexame interposto pela Ex-Diretora do CIRETRAN em face de decisão proferida nos autos 

da @REP-14/00643462, que resultou na aplicação de sanção pecuniária à Recorrente. 

Inicialmente, o Relator destacou que “enquanto na Justiça do Trabalho a responsabilidade é 

atribuída às pessoas jurídicas de forma objetiva, no processo de contas a avaliação sobre a 

irregularidade e autoria são elementos necessários”. O Relator salientou que “a irregularidade que 

constou do acórdão recorrido refere-se à atuação de terceirizado em função finalística do Estado, 

em infração ao que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal (burla à regra do concurso 

público). Entretanto, o exercício de vistoria de regularização e transferência de veículos não é de 

exclusividade de servidor público, já que existe a possibilidade de atuação de empresas privadas 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
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
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1084
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1891
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1526
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400643462
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nestas atividades, conforme autoriza a Resolução CONTRAN n. 282, de 26.06.2008. Reportam-

se a uma lista de empresas que prestam este serviço, hoje disponível no site do DETRAN/SC”. 

Diante disso, explicou o Relator que, “desde 2008, a atividade de vistoria não pode ser 

considerada finalística do Estado, premissa adotada no acórdão recorrido. Portanto não houve 

burla ao concurso público, mas sim um desvio de função dentro de um contrato de terceirização”. 

Para o Relator, no que diz respeito às responsabilizações dos ex-Diretores do CIRETRAN, “deve 

ser levado em consideração os argumentos levantados pela DRR quanto a informações comuns 

às defesas e que reforçam a necessidade de reforma da decisão. São elas: a) havia uma grande 

carência de pessoal na função de vistoriador; b) não se conhece o período exato da disfunção - 

pois foi considerado, por presunção, a totalidade do contrato; c) o servidor terceirizado 

participava de cursos sobre vistoria; confecção e utilização de carimbo de vistoriador; elaboração 

de laudo de vistoria com documento oficial e o seu genitor (que é policial civil) exercia a função 

de vistoriador e d) não houve notificação do fiscal da empresa [...] à CIRETRAN sobre o desvio 

de função”. Assim, concluiu o Relator, “mesmo que restasse caracterizada a irregularidade - o 

que não poderia ter sido enquadrado como “burla ao concurso público”, pois como se viu, não 

é o caso, também não restou caracterizado que os ex-Diretores do CIRETRAN, ao tempo do 

desvio de função, tinham conhecimento dos fatos”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do 

Relator: “RECURSO DE REEXAME. APLICAÇÃO DE MULTA EM REPRESENTAÇÃO. 

EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE DE VISTORIA. DETRAN/CIRETRAN. 

BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇO QUE PODE SER EXERCIDO POR 

EMPRESA CREDENCIADA DESDE 2008. PROVIMENTO. CANCELAMENTO DAS 

MULTAS APLICADAS.A atividade de vistoria de regularização de veículos pode ser realizada 

pelos órgãos de trânsito ou por empresas credenciadas pelo DENATRAN, segundo dispôs a 

Resolução n. 282, de 26.06.2008 do CONTRAN, portanto, não se mostra adequado afirmar que 

prestação de serviço de vistoria de regularização e transferência de veículos caracterize atividade 

finalística do estado, a exigir seu exercício exclusivo por servidor de carreira, ou seja, investido 

no cargo através de concurso público”. @REC-18/00519467, Informativo de Jurisprudência do 

TCESC nº76 , disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

Servidores responsáveis pela organização: 
Gustavo Melo Parreira 

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