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Goiânia | 1º de julho a 30 de setembro de 2020 | n. 15 

 

 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. Orçamento estimativo. Preço. Terceirização. Convenção coletiva de 

trabalho. Cessão de mão de obra. Salário.  
1.1.2 Licitação.  Licitação de técnica e preço. Critério. Limite máximo. Proposta de preço. 

Preço mínimo.  
1.1.3 Licitação. Proposta preço. Orçamento estimativo. Convenção coletiva de trabalho. 

Categoria profissional. Demonstrativo de formação de preços. Atividade 
econômica. Cessão de mão de obra.  

1.1.4 Em licitação do tipo técnica e preço, a Administração deve se abster de utilizar, para 
atribuição da nota de preço, qualquer critério que tenha como resultado prático a 
fixação de preço mínimo, a exemplo da limitação da nota de preço a um valor 
máximo, em desacordo com os arts. 3º e 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993 e com 
o princípio da economicidade.  

1.1.5 Em contratação sob o regime empreitada integral, admite-se a previsão de 
subcontratação da parte relevante do objeto licitado quando, de antemão, a 
Administração sabe que existem poucas empresas no mercado aptas à sua execução, 
devendo em tais situações, se exigir a comprovação de capacidade técnica, 
relativamente a essa parte do objeto, apenas da empresa que vier a ser 
subcontratada.  

1.1.6 É legal, para a comprovação da capacidade técnico-profissional de licitante, a 
exigência de quantitativos mínimos, executados em experiência anterior, 
compatíveis com o objeto que se pretende contratar, cabendo à Administração 
demonstrar que tal exigência é indispensável à garantia do cumprimento da 
obrigação a ser contratada.  

1.1.7 Licitação. Alienação de imóvel. Depósito de 5% do valor de avaliação. Lei 
específica.  

1.1.8 Licitação. Pregão eletrônico. Adoção preferencial. 
1.1.9 Licitação. Procedimento. Diligência. 
1.1.10 Consulta. Contratações de serviços de radiodifusão para divulgação dos trabalhos 

legislativos. Ausência de obrigatoriedade de inclusão da divulgação das sessões no 
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objeto contratual. Discricionariedade administrativa. Demais quesitos já 
respondidos por este Tribunal.  

1.1.11 Consulta. Consórcio intermunicipal. Caiuá Ambiental. Licitação compartilhada e 
carona. Admissibilidade e Resposta. 

1.1.12 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Pregão presencial. Sistema 
informatizado para gestão municipal. Irregularidades apontadas: i) ausência de 
planilha detalhada de custos; ii) prazo desarrazoado para migração de dados; iii) 
exigências técnicas indevidas; iv) previsão de contratação de itens desnecessários; v) 
prazo de entrega do produto inviável; vi) apontamento indevido de marcas; vii) 
ausência de justificativa técnica  para certas exigências; viii) exigência de amostragem 
indevida; ix) ausência de previsão de possibilidade de impugnação ao edital. 
Manifestações pela procedência parcial com determinações. Falhas não 
comprovadas. Pela procedência parcial com recomendações.  

1.1.13 Representação. Pregão presencial. Contratação de serviços de auditoria. Fragilidade 
de justificativa para a contratação. Instrumento convocatório vago quanto à 
especificação da execução do objeto. Procedência parcial. Recomendação.  

1.1.14 Consulta. O cálculo médio de gastos com publicidade prevista no inc. VII do art. 
73 da Lei 9.504/97, deverá ser realizado normalmente, mesmo que em um ou mais 
exercícios o órgão não tenha efetuado gastos com publicidade (hipótese que 
resultará, por óbvio, na diminuição do valor da média). É possível, porém, que se 
demonstre in casu a imperiosidade das despesas (as quais poderão, então, ser 
excluídas da comparação com a média), não sendo viável pré-determinar todas as 
situações em que isso ocorra. Reposta em consonância com o Prejulgado 13 – 
TCE/PR.  

1.1.15 Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Terceirização. Convenção coletiva de 
trabalho. Cessão de mão de obra. Salário.  

1.1.16 Licitação. Proposta de preço. Orçamento estimativo. Convenção coletiva de 
trabalho. Categoria profissional. Demonstrativo de formação de preços. Atividade 
econômica. Cessão de mão de obra.  

1.1.17 Licitação. Licitação técnica e preço. Critério. Limite máximo. Proposta de preço. 
Preço mínimo.  

1.1.18 Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Automação. Software. Empresa estatal.  
1.1.19 Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Regularidade fiscal.  
1.1.20 Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Proposta. Orçamento 

estimativo. Obras e serviços de engenharia.  
1.1.21 Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação do licitante. 

Recuperação judicial. Certidão. Diligência.  
1.1.22 Licitação. Competitividade. Restrição. Escritório. Local. Princípio da Isonomia.  
1.1.23 Contrato administrativo. Sanção administrativa. Inadimplência. Multa. Limite 

máximo.  
1.1.24 Não é necessária a edição específica para consecução dos instrumentos legais de 

parceiras previstos na Lei nº 13.019/2014. 
1.1.25 Obras, serviços e compras efetuadas pela Administração devem ser divididas em 

tantas parcelas quantos se comprovarem técnica e economicamente viáveis.  
1.1.26 A exigência do alvará sanitário, na fase de habilitação, quando pertinente ao objeto 

do certame, encontra respaldo na legislação específica.  
1.1.27 Irregularidade no Edital de Credenciamento que contratou profissionais de saúde 

com remuneração fixa e carga horária específica.  
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1.1.28 Suspensão no certame por agrupamento dos objetos distintos que deveriam ser 
licitados separadamente – outras irregularidades. 

1.1.29 Convênio. Terceirização. Mão de obra. Termo de parceria. Termo de fomento. 
Termo de colaboração.  

1.1.30 Licitação. Proposta. Composição. Orçamento detalhado. Composição de custo 
unitário.  

1.1.31 Responsabilidade. Licitação. Homologação. Orçamento estimativo. Erro. 
Pagamento indevido.  

1.1.32 A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, inciso II, 
da Lei nº 8.666/1993, porém a apresentação da certidão positiva não implica a 
imediata inabilitação da licitante, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação 
diligenciar no sentido de aferir se a empresa já teve seu plano de recuperação 
concedido ou homologado judicialmente (Lei nº 11.101/2005).  

1.1.33 O art. 29 da Lei nº 8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a 
fazenda municipal quando a licitação é realizada por órgão federal e com recursos 
da União. 

1.1.34 Acompanhamento. Contratação emergencial. Hospital de Campanha. COVID-19. 
Esgotamento do objeto. Arquivamento. Transparência.  

1.1.35 Licitação. Objeto divisível. Adjudicação por item e não por preço global como 
garantia da ampla competitividade e escolha da proposta mais vantajosa ao interesse 
público.  

1.1.36 Consulta. Empresa pública e sociedade de economia mista. Licitação. Lei nº 
13.303/2016. Sigilo do orçamento estimativo. Momento da divulgação.  

1.1.37 Consulta. Rádio comunitária. Conhecimento. Matéria examinada pela Corte. 
Manutenção de entendimento. Administração Pública. Radiodifusão comunitária. 
Contratação. Impedimento.  

1.1.38 Recurso de Reexame. Chamamento Público. Edital. Definição de critérios 
inadequados. Direcionamento e prazo exíguo de publicação do edital. Manutenção 
das penalidades aplicadas.    
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Relatório de Segurança e investigação sigilosa de servidores públicos.   
1.2.2. Pessoal. Pensão civil. Filha maior solteira. Extinção. Entendimento.  
1.2.3. Pessoal. Remuneração. Licença para atividade política. Candidato. Eleição. 

Município. Afastamento.  
1.2.4. Pessoal. Conselho de Fiscalização profissional. Passagens. Economicidade. Viagem 

a serviço.  
1.2.5. Técnico em Contabilidade. Conclusão do curso após a Lei nº 12.249/2010. Exame 

de suficiência. Desnecessidade. Direito ao registro no Conselho Regional de 
Contabilidade. Data limite 1º. 6.2015. Art. 12, §2º, do Decreto-Lei nº 9.295/1946. 
Regra de transição. Revisão do entendimento jurisprudencial.  

1.2.6. Honorários contratuais vinculados a recursos do FUNDEB – Medida concedida.  
1.2.7. Ilegalidade na transposição de cargos de Vigilante para Guarda Municipal. 
1.2.8. Medida Cautelar – Irregularidade na nomeação de cargo comissionado de 

controlador interno do município.  
1.2.9. Pessoal. Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário.  
1.2.10. Fixação de subsídios e teto remuneratório.  



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 4 de 79 

1.2.11. Remuneração. Licença para atividade política. Candidato. Eleição. Município. 
Afastamento.  

1.2.12. Pensão civil. União estável. Comprovação. Companheiro. Filho.  
1.2.13. Pensão civil. União estável. Comprovação. Escritura pública. Justificação judicial.  
1.2.14. Remuneração. Vantagem pecuniária. VPNI. DNOCS.  
1.2.15. Subsídios pagos acima do teto do artigo 29, VI, da Constituição Federal. Ato doloso 

de improbidade administrativa. Pretensão condenatória de ressarcimento ao Erário. 
Prescrição. Afastamento. Inteligência da tese firmada pelo STF no Tema nº 897 de 
Repercussão Geral.  

1.2.16. Representação. Remuneração de Agentes Político. Reajuste do subsídio dos 
vereadores no curso da legislatura. Descumprimento do prazo estabelecido no art. 
21 da LRF para majoração dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais. Nulidade do ato que resultou no aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder ou órgão. Precedente Proc. 14526/2012. Medida acautelatória 
de suspensão de pagamentos. Periculum in mora em se aguardar o trânsito em julgado 
da decisão para que seja exigido o seu cumprimento. Aplicação de multa.  

1.2.17. Denúncia. Acumulação ilegal de cargos públicos. Possibilidade de acumulação de 
cargos pelo assistente social condicionada à atuação na área da saúde. Afastamento 
do cargo efetivo deferido mediante licença não remunerada não descaracteriza a 
acumulação ilegal. Inteligência da Súmula 246 do TCU. Restituição devida quando 
constatada a não contraprestação de serviços, sob pena de configurar 
enriquecimento sem causa da Administração. A autoridade administrativa tem 
dever legal de promover a apuração imediata da situação irregular mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar. Ausência de direito adquirido 
quando se trata da percepção de valores flagrantemente ilícitos. Ressarcimento ao 
erário. Solidariedade entre ordenador de despesa e a servidora.  

1.2.18. Recurso de Reexame. Servidores. Remuneração. Teto fixado pela Constituição 
Federal. Procuradores municipais. Honorários. Ressarcimento aos cofres públicos.  

 
1.3 Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Bolsa de estudo. Multa. Bolsista. CNPq.  
1.3.2 Responsabilidade. SUS. Débito. Legislação. Fundo Nacional de Saúde. Desvio de 

objeto. Marco temporal.   
1.3.3 Prestação de contas. Projeto cultural. Execução do objeto. Mera presunção de 

dano. Não imputação de ressarcimento. 
1.3.4  Responsabilidade. Culpa Strictu Sensu. Ausência de dolo e prejuízo ao erário. 

Afastamento e atenuação de sanção aplicada. 
1.3.5 Responsabilidade. Bolsa de estudo. Multa. Bolsista. CNPq. 
1.3.6 Responsabilidade. SUS. Débito. Legislação. Fundo Nacional de Saúde. Desvio de 

objeto. Marco temporal.  
1.3.7 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Gestor. Conduta. Entidade de 

direito privado.  
1.3.8 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Correção monetária. Revelia. Princípio 

da Boa-Fé.  



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 5 de 79 

1.3.9 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Dever-poder de normatização 
e de fiscalização. Informação. Valores nutricionais. Variação de 20%. Advertência 
em rótulos de produtos alimentícios.  

1.3.10 As Câmaras Municipais têm autonomia para gerir bens públicos de uso especial 
pertencentes ao Município e afetados às suas atividades.  

1.3.11 Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Erro grosseiro. Parecer jurídico.  
1.3.12 Responsabilidade. Débito. Falecimento de responsável. Herdeiro. Citação.  
1.3.13 Pedido de Reconsideração. Irregularidades na gestão fiscal. Aplicação de multa. 

Alegação de que o Tribunal de Contas não pode aplicar multa através de resolução. 
Precedentes em sentido contrário do STF, STJ desta Corte de Contas. 
Improvimento do recurso.  

1.3.14 Gestão fiscal. Prestação de contas. Competência do TCE para julgar as contas de 
gestão das Prefeituras. Alcance do RE nº 848.826 do STF. Resolução nº 031/2018-
TCE/RN. Art. 1º, inciso I, alínea “G” da Lei Complementar nº 64/1990. Não 
incidência da situação posta. Ausência de atuação do Chefe do Poder Executivo 
com Ordenador de Despesa. Desnecessidade de emissão de parecer prévio. 
Prejudicial de mérito. Prescrição quinquenal. Extinção da pretensão punitiva.  

1.3.15 Apuração de responsabilidade. Portal da transparência. Poder Executivo Municipal. 
Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Lei de Acesso à Informação. 
Omissão do gestor. Não emissão de Parecer Prévio nos processos em que o 
Prefeito não atua como ordenador de despesa, nos termos da Resolução nº 
31/2018-TCE/RN. Violação da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), da 
Resolução nº 011/2016 e da Lei nº 12.527/11. Aplicação de multa ao gestor. 
Obrigação de fazer.  

1.3.16 Recurso de Reconsideração. SEITEC. Transação comercial. Ausência de 
comprovação. Evidências de emissão pelo fornecedor. Notas fiscais inidôneas. 
Prestação de Contas Irregular. Responsabilidade do fornecedor. Condenação 
solidária.  

1.3.17 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Imputação de Débito. 
Contratações irregulares de professores ACTs. Pagamento sem a devida 
contraprestação. Dano ao Erário. Dupla condenação pelo mesmo fato. Anulação.  
 

1.4 Concurso Público 
 

1.4.1 Servidor Público. Estado de Minas Gerais. Contratação sem concurso público. Lei 

Complementar Estadual nº 100/2007. Declaração de inconstitucionalidade pelo 

STF. Efeito ex tunc. Nulidade do vínculo. FGTS. Direito.    

1.4.2 Consulta acerca da possibilidade de aproveitamento de empregados públicos 

concursados ocupantes de empregos em extinção, em cargos estatutários, cuja 

natureza e complexidade, bem como remuneração, tenha similaridade com aquelas 

próprias do emprego extinto. Implicações previdenciárias. Questões sobre as quais 

manifestou-se este Tribunal, com força normativa e efeito vinculante no Acórdão nº 

3219/17-STP. Ausência de modificação de entendimento. Extinção do processo sem 

julgamento de mérito. Notificação dos consulentes.  

1.4.3 Impossibilidade de atribuições de funções alheias àquelas definidas na lei para o 

cargo efetivo ocupado por servidores investido por concurso público.  
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1.4.4 Suspensão do concurso público pela inobservância da proibição de nomear 

servidores no período eleitoral  e da situação de emergência  na saúde pública  

ocasionada pelo coronavírus.  

1.4.5 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício 

do cargo.  

1.4.6 Concurso Público: prazo de validade esgotado e direito à nomeação  

1.4.7 Recurso de Reexame. Servidores. Contratação temporária. Irregularidades. Processo 

seletivo. Ausência. Descumprimento dos prazos máximos previstos em lei 

municipal. Excepcional interesse público. Ausência.  

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Covid-19: requisições administrativas de bens e serviços e federalismo cooperativo.  
2.2 Regime Jurídico Único: Emenda à Constituição e quórum para aprovação.  
2.3 Ação de Improbidade Administrativa e Atuação do Procurador de Estado.  
2.4 Competência do TCU. Administração Federal. Delação premiada. Acordo de 

leniência. Abrangência.  
   
 

 
3. Direito Financeiro e Tributário  

 
3.1 Portador de moléstia grave. Exercício da atividade laboral. Imposto de renda. 

Isenção do Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Não cabimento. Tema 1037.    
3.2 Empresa extinta por incorporação. Compensação de prejuízos fiscais. Lei nº 

9.065/1995. Benefício Fiscal. Limitação de 30%. Ampliação. Impossibilidade.  
3.3 Fundações públicas de direito privado. Custas processuais e emolumentos. Isenção. 

Não incidência.  
3.4 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Meta fiscal. Eficácia da lei. 

Responsabilidade fiscal. Entendimento.  
3.5 No contexto de uma política fiscal que fomente a adimplência local quanto ao 

pagamento do IPVA, os municípios podem estabelecer incentivos no âmbito de 
sua competência  tributária, desde que não interfiram na regulamentação dos 
elementos essenciais do imposto estadual.  
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Companheiro. Filho. 
4.2 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Escritura pública. Justificação 

judicial.  
4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Aposentadoria. 

Princípio da razoabilidade. Princípio da eficiência. Contagem de tempo de serviço.  
4.4 Regime Geral de Previdência Social. Benefício previdenciário. Revisão do ato de 

concessão. Questões não decididas. Prazo decadencial. Art. 103, caput, da Lei nº 
8.213/1991. Princípio da actio nata. Não incidência. Tema 975.  

4.5 Regime Geral de Previdência Social. Critério de cálculo de aposentadoria. Direito 
adquirido ao regime anterior à EC nº 20/1998. Aplicação do ar. 187 do Decreto nº 
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3.048/1999. Salários de contribuição. Correção até a data da reunião dos requisitos, 
sob pena de hibridismo de regime.  

4.6 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Companheiro. Filho.  
4.7 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Escritura pública. Justificação 

judicial.  
4.8 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Aposentadoria. 

Princípio da razoabilidade. Princípio da eficiência. Contagem de tempo de serviço.  
4.9 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Quintos. Acumulação. 

Vedação.   
4.10 Pessoal. Pensão especial a ex-combatente. Vedação. Remuneração. Benefício 

previdenciário. Acumulação.  
4.11 Pessoal. Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário.  
4.12 Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Abrangência. Pessoal de reserva 

remunerada.  
4.13 Pensão militar. Legislação. Reversão de pensão. Marco temporal.  
4.14 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Aposentadoria. Princípio da 

razoabilidade. Princípio da eficiência. Contagem de tempo de serviço.  
4.15 Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Quintos. Acumulação. 

Vedação.  
4.16 Pensão especial de ex-combatente. Vedação. Remuneração. Benefício 

previdenciário. Acumulação.  
4.17 Pensão militar. Legislação. Reversão de pensão. Marco temporal. 
4.18 Consulta. RPPS. Auxílio ou patrocínio. Recebimento de doação. Possibilidade. 

Utilização. Pagamentos de benefícios previdenciários ou despesas administrativas. 
Vedada utilização para outras finalidades.  
 
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Recurso. Preclusão consumativa. Recurso de reconsideração. 

Princípio da singularidade.   

5.2  Processual. Competência. Tribunal de Contas. Determinação para sustar ou 

anular contrato. Atuação do Poder Legislativo.  

5.3 Processual. Competência. Tribunal de Contas. Processos de representação. 

Impulso oficial. 

5.4 Processual. Litisconsórcio passivo. Processos de contas. Responsabilização.  

5.5 Processual. Oitiva de terceiros (agentes públicos) em recurso. Provas 

documentais. Diligências inúteis e protelatórias.  

5.6 Processual. Querelas nullitatis. Cabimento e aplicação no Tribunal de Contas.   

5.7 Direito Processual. Recurso. Preclusão consumativa. Recurso de reconsideração. 

Princípio da singularidade. Admissibilidade.  

5.8 Direito Processual. Recurso. Preclusão consumativa. Recurso de reconsideração. 

Princípio da singularidade. Admissibilidade.  

5.9 Direito Processual. Recurso de revisão. Efeito suspensivo. Requisito. Medida 

Cautelar. Interesse privado. 
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5.10 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Natureza jurídica. Ação 

rescisória.  

5.11 Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Princípio do livre 

convencimento motivado.   

5.12 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Audiência. 

Citação.  

5.13 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Nulidade. Convalidação. 

Pedido de vista.  

5.14 Direito Processual. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Embargos 

infringentes. Documento novo.  

5.15 Embargos de Declaração contra decisão que concedeu medida cautelar. Requisito 

de admissibilidade no âmbito nesta Corte de Contas. Indicação precisa da 

omissão. Não verificação a respeito da suposta ausência de apreciação dos 

argumentos trazidos na defesa. Não conhecimento dos Embargos nessa parte. 

Desnecessidade de se rechaçar, um a um, os argumentos defensórios, quando os 

fundamentos utilizados já são suficientes para formar a razão de decidir. Ausência 

de omissão, contradição ou obscuridade. Não provimento do recurso na parte 

conhecida.  

5.16 Representação. Embargos de Terceiro. Desconstituição de indisponibilidade de 

bens de terceiros determinada em sede de medida cautelar. Aquisição dos imóveis 

em data anterior à ordem de constrição.  Comprovação da posse e da boa-fé. 

Provas documentais do alegado. Aplicação do art. 674 do CPC c.c o art. 166, III, 

da LCE nº 464/2012. Súmula nº 84 do STJ. Procedência dos Embargos. 

Determinação de desbloqueio de bens.   

5.17 Recurso de Agravo. Decisão singular. Determinação. Instrução complementar. 

Informações encaminhadas pelo MP/SC. Nova análise. Diretoria Técnica. 

Necessidade.  

5.18 Recurso de Reexame. Lei Complementar 588/2013. Regra de Transição. 

Aplicação. Prescrição. Cinco anos. Multa. Inaplicabilidade. Extinção. Processo.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Terceirização. Convenção coletiva de trabalho. 
Cessão de mão de obra. Salário. Admite-se, na contratação por postos de serviço, a fixação de 
salários em valores superiores aos piso s estabelecidos em convenções coletivas de trabalho, 
desde que observados os seguintes requisitos: i) justificativa técnica de que os serviços 
demandam, por suas características e particularidades, a execução por profissional com nível de 
qualificação acima da média; e ii) realização de pesquisa de preços demonstrando a 
compatibilidade com os valores de mercado para contratações similares, ou seja, comprovação 
de que no mercado existe tal distinção salarial em função da qualificação do trabalhador. Acórdão 
nº 2101/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

1.1.2 Licitação.  Licitação de técnica e preço. Critério. Limite máximo. Proposta de preço. 
Preço mínimo. Em licitação do tipo técnica e preço, a Administração deve se abster de utilizar, 
para atribuição da nota de preço, qualquer critério que tenha como resultado prático a fixação de 
preço mínimo, a exemplo da limitação da nota de preço a um valor máximo, em desacordo com 
os arts. 3º e 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 e com o princípio da economicidade. Acórdão nº 
2108/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

1.1.3 Licitação. Proposta preço. Orçamento estimativo. Convenção coletiva de trabalho. 
Categoria profissional. Demonstrativo de formação de preços. Atividade econômica. 
Cessão de mão de obra. Na elaboração de sua planilha de formação de preços, o licitante pode 
utilizar norma coletiva de trabalho diversa daquela adotada pelo órgão ou entidade como 
parâmetro para o orçamento estimado da contratação, tendo em vista que o enquadramento 
sindical do empregador é definido por sua atividade econômica preponderante, e não em função 
da atividade desenvolvida pela categoria profissional que prestará os serviços mediante cessão de 
mão de obra (art. 581, § 2º, da CLT e art. 8º, inciso II, da Constituição Federal). Acórdão nº 
2101/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

1.1.4 Em licitação do tipo técnica e preço, a Administração deve se abster de utilizar, para 
atribuição da nota de preço, qualquer critério que tenha como resultado prático a fixação 
de preço mínimo, a exemplo da limitação da nota de preço a um valor máximo, em 
desacordo com os arts. 3º e 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993 e com o princípio da 
economicidade. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no edital 
da Concorrência 2/2020, do tipo técnica e preço, promovida pelo Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (Dnocs), por meio da Coordenadoria Estadual da Paraíba (Cest/PB), 
tendo por objeto a contratação de empresa especializada nos serviços de supervisão, 
gerenciamento e controle tecnológico das obras de construção do Sistema Adutor Ramal do 
Piancó, para transferência de água do Trecho II do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco (Pisf) para a Bacia do rio Piancó. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu 
destaque a “limitação da nota de preços a um valor máximo”, isso porque, de acordo com o edital, a 
nota de preços (NP) seria obtida pela equação NP = 10 x P1/P2, sendo P1 a média entre o 
orçamento do Dnocs e os preços ofertados, e P2 o proposto pelo licitante; ficou estipulado que 
o valor máximo da relação P1/P2 estaria limitado a um inteiro. Em sua instrução, a unidade 
técnica destacou que a aplicação do limitador da nota de preços teria por efeito o desestímulo à 

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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obtenção de propostas mais econômicas para a Administração. E esse risco de perda de 
economicidade, segundo ela, “não restou justificado como sendo imprescindível para a contratação de empresa 
com a técnica requerida para a execução dos serviços a serem contratados”. Em seu voto, o relator ressaltou 
que a unidade técnica bem demonstrou que o modelo adotado para apuração, “ao igualar a referida 
nota de preços para propostas que superem determinado limite, permite, em certos casos, que a classificação final 
seja decidida exclusivamente a partir da avaliação da proposta técnica, de cunho predominantemente subjetivo”, e 
que a avaliação ponderada entre as propostas técnica e de preço “deveria permitir uma diferenciação, 
por menor que fosse, de modo a não sofrer perda de economicidade”. Entendeu também pertinente registrar 
que, em caso similar (Acórdão 479/2015-Plenário), o TCU criticou edital em que idêntica fórmula 
para nota da proposta de preços foi prevista, transcrevendo o seguinte trecho do voto condutor 
do aludido acórdão: “[...] 31. Verifico, portanto, que o uso de tal critério não beneficia a licitante que tenha 
cotado preço abaixo do preço médio apurado entre o orçamento da administração e a média das propostas. Ou seja, 
para fins de pontuação de preço, torna-se totalmente irrelevante que a proposta de preço esteja abaixo da média 
das propostas das demais licitantes. (...) 33. Não assiste razão à Hemobras, pois essa matéria, especificamente, 
já foi tratada pelo TCU em algumas ocasiões, por exemplo, no Acórdão 1.891/2006-TCU-Plenário, no qual o 
Tribunal entendeu haver afronta ao art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, determinando que a entidade 
fiscalizada se abstivesse de utilizar, para atribuição de nota de preço, qualquer critério que tenha como resultado 
prático a fixação de preço mínimo”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário considerou 
procedente a representação e, entre outras deliberações, decidiu determinar ao Dnocs a adoção 
de providências no sentido de anular o ato convocatório da Concorrência 2/2020, bem como os 
eventuais atos dele decorrentes, por infringência “ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal 
de 1988; aos arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, 30, § 1º, 40, inciso VII, 44, § 1º, e 45 da Lei 8.666/1993; ao 
art. 2º da Lei 9.784/1999 e aos arts. 26 e 28 da Instrução Normativa MP 5/2017”, sem prejuízo de 
cientificar a entidade, com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, sobre a “limitação da 
nota de preços a um valor máximo, em desacordo com o previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993 e com o princípio 
da economicidade”. Acórdão 2108/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos nº 397, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm  

1.1.5 Em contratação sob o regime empreitada integral, admite-se a previsão de 
subcontratação da parte relevante do objeto licitado quando, de antemão, a 
Administração sabe que existem poucas empresas no mercado aptas à sua execução, 
devendo em tais situações, se exigir a comprovação de capacidade técnica, relativamente 
a essa parte do objeto, apenas da empresa que vier a ser subcontratada.  O Plenário do TCU 

apreciou processo de auditoria de conformidade realizada na estatal Furnas Centrais Elétricas S.A., no 

âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo de fiscalizar a contratação, sob o regime de execução por 

empreitada integral, de fornecimento e substituição de três Bancos de Capacitores Série Fixos de 

550kV, equipamentos e sistemas associados, na Subestação de Samambaia/DF. A fiscalização 

apontou que uma cláusula constante na minuta do contrato “vedou a subcontratação do fornecimento 

dos equipamentos Bancos de Capacitores (78,46% do valor total do contrato), restringindo o caráter 

competitivo da licitação apenas aos fabricantes do equipamento, em afronta ao art. 3º, caput, e § 1º, 

inciso I, da Lei 8.666/199”. Instada a se manifestar sobre a questão, a entidade afirmou que não 

houvera restrição à competitividade do certame, pois a vedação teria por finalidade impedir a 

transferência a terceiros do fornecimento e da execução da parcela de maior complexidade e relevância 

técnica, para a qual se exigira atestado de qualificação técnica. Ademais, a cláusula estaria em 

consonância com o disposto no item 2 do art. 90 do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Eletrobrás. Ao se manifestar no voto, a relatora observou que “a vedação em tela resultou não só na 

possibilidade de participação no certame apenas dos fabricantes das peças e dos sistemas 

tecnológicos que integram esse equipamento, mas também de seus fornecedores, empresas 

responsáveis pelo projeto e dimensionamento desses componentes”, situação que implica 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A479%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f8577780-e987-11ea-8d43-1718a78aa02c
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1891%2520ANOACORDAO%253A2006%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f8577780-e987-11ea-8d43-1718a78aa02c
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2108%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


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 11 de 79 

“configuração de risco de não se ter alcançado a proposta mais vantajosa à estatal”. Nesse sentido, 

destacou a relevância da “informação de que, no caso da Eletrosul (TC 007.986/2019-0) – em que não 

houve a vedação sobre a qual ora se discute –, as propostas formuladas por fabricantes de 

equipamentos foram superiores à proposta vencedora, apresentada por empresa não fabricante, 

atuante no segmento de construção e instalação de distribuição de energia elétrica”. Por outro lado, 

a ministra entendeu “razoável admitir a dificuldade na tomada de decisão por parte de Furnas sobre 

exigir, ou não, dos licitantes atestado de capacidade técnico-operacional para aquela parcela de 

maior relevância técnica e econômica e limitar a subcontratação às parcelas restantes e secundárias 

do objeto, diante da existência de decisões do TCU – embora não afetas a contratos sob o regime de 

execução de empreitada integral –, citadas pelas interessadas, que albergam esse entendimento”. A 

relatora asseverou que “o reduzido número de interessados em certame destinados à contratação de 

bancos de capacitores sugere concentração de mercado na fabricação e no fornecimento desses 

equipamentos e não recomenda a exigência editalícia quanto ao fornecimento de atestados de 

capacidade técnica”, aduzindo “ainda que fosse realmente necessária a comprovação de aptidão 

técnico- operacional para aquela parcela principal do contrato, seria suficiente que o edital 

demandasse da contratada demonstração de capacidade técnica da eventual empresa a ser 

subcontratada na gestão e execução de obras ou serviços análogos”. Ao fim de sua exposição, a 

ministra destacou: “a vedação de subcontratação do fornecimento de bancos de capacitores, por meio 

de contrato sob o regime de empreitada integral, me afigura indevida e prejudicial à ampla 

competitividade do certame, conquanto reconheça, conforme registrei anteriormente, a dificuldade 

da matéria e a razoabilidade da decisão que culminou na regra editalícia”, razão pela qual, acolhendo 

o posicionamento da unidade técnica, entendeu não ser necessária a realização de audiência dos 

responsáveis, sendo suficiente a expedição de ciência para evitar a incidência da irregularidade em 

contratações futuras. Com essas considerações, seguindo o entendimento da relatora, o Tribunal 

decidiu “dar ciência às Centrais Elétricas Brasileiras S.A e Furnas Centrais Elétricas S.A. que a 

cláusula 12, § 4º, da minuta do termo de contrato em regime de execução por empreitada integral, 

constante do Edital da Concorrência CO.GCM.A.00044.2017, vedou, de forma indevida, a 

subcontratação do fornecimento de bancos de capacitores série – o que restringiu o caráter 

competitivo da licitação apenas aos fornecedores e/ou fabricantes do equipamento –, quando poderia 

tê-la permitido mediante exigência de comprovação de capacidade técnica de empresas que viessem 

a ser subcontratadas, no tocante à gestão e execução de obras ou serviços análogos, em afronta ao 

disposto no art. 78, caput, e § 1º, da Lei 13.303/2016”. Acórdão 2021/2020 Plenário, Informativo de 
Licitações e Contratos nº 397, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm  

1.1.6 É legal, para a comprovação da capacidade técnico-profissional de licitante, a exigência 
de quantitativos mínimos, executados em experiência anterior, compatíveis com o objeto 
que se pretende contratar, cabendo à Administração demonstrar que tal exigência é 
indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser contratada. Representação 
formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na Empresa de Planejamento e Logística 
S.A. (EPL), relacionadas à contratação de “serviços necessários à realização de estudos para subsidiar a 
desestatização do porto de Itajaí /SC, conforme condições e especificações constantes do Edital 7/2020”. Entre 
as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o suposto vício do edital quanto às seguintes 
exigências quantitativas mínimas de comprovação da capacidade técnica para os profissionais das 
empresas licitantes: “i) profissional que tenha atuado na elaboração de modelagem econômico-financeira no 
escopo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA referente a instalações portuárias 
que tenham estado em operação, com movimentação anual de, no mínimo, 262.000 TEU, realizada no Brasil 
ou no exterior; ii) profissional que tenha atuado na elaboração de anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo 
no escopo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA referente a instalações 
portuárias que tenham estado em operação, com movimentação anual de, no mínimo, 262.000 TEU, realizada 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2021%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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no Brasil ou no exterior; iii) profissional que tenha atuado em atividades de assessoria jurídica com as seguintes 
características mínimas: prestação de serviço de due diligence jurídico em processos de FUSÕES E 
AQUISIÇÕES, no Brasil ou no exterior, no setor de infraestrutura, com ativo mínimo de R$ 352 milhões; iv) 
profissional que tenha atuado em atividades de avaliação ambiental no escopo de Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental – EVTEA referente a instalações portuárias que tenham estado em operação, com 
movimentação anual de, no mínimo, 262.000 TEU, realizada no Brasil ou no exterior”. Em sua instrução 
inicial, a unidade técnica chamou a atenção para o fato de que tal prática “poderia afrontar a Lei 
8.666/1993, em seu art. 30, § 1º, inciso I, que define que a comprovação de capacitação técnico-profissional 
consiste na comprovação do licitante de possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente. Ademais, tal 
profissional deve ser detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos”. Na oportunidade, 
alertou que a jurisprudência do TCU, em especial o Acórdão 2.521/2019-Plenário, acena no 
sentido de que a literalidade do mencionado dispositivo deve ser observada. Chamada aos autos, 
a EPL ponderou que o art. 30 § 1º, da Lei 8.666/1993 poderia trazer prejuízos para a eficiência 
da licitação se levada em conta apenas a sua literalidade e que, na licitação em tela, a qualidade 
técnica dos trabalhos seria imprescindível para o correto diagnóstico das condições do porto. 
Como exemplo, a EPL citou que o ‘Relatório de Transações’ objetivava diagnosticar a condição 
de competividade do porto de Itajaí, frente a outros players presentes em sua área de influência, e 
que, caso o relatório fosse executado de maneira tecnicamente equivocada, “o processo de 
desestatização poderia sofrer com retrabalhos, a fim de corrigir os erros técnicos, ou mesmo levar a cenário onde 
toda a modelagem restasse prejudicada”. Após analisar as justificativas, a unidade técnica concluiu que, 
considerando os objetivos específicos da licitação, os requisitos quantitativos mínimos exigidos 
dos profissionais funcionariam como “garantia de porte adequado da experiência dos ativos humanos a 
serem utilizados na execução contratual pretendida”. Em seu voto, anuindo à manifestação da unidade 
instrutiva, o relator assinalou que o mínimo exigido (262.000 TEUs) de movimentação anual do 
terminal seria razoável, por se referir a quantitativo equivalente ao de um terminal de pequeno 
porte, e que o porto de Itajaí, só no primeiro semestre de 2020, movimentara 258.476 TEUs. 
Considerou igualmente razoável a exigência para o produto “due diligence jurídico” em serviços 
prestados em processos de fusão e aquisição (R$ 352 milhões), por se referir a 50% do ativo total 
declarado pela Superintendência do Porto de Itajaí à Antaq, em dezembro de 2018. Frisou, por 
fim, que o TCU possui precedentes no sentido de que, ao se exigir quantitativos mínimos para 
fins de comprovação da capacidade técnico-profissional das licitantes, a Administração deve 
apresentar a devida motivação dessa decisão administrativa, evidenciando que a exigência é 
indispensável à garantia do cumprimento da obrigação (Acórdãos 492/2006, 1.124/2013 
[1.214/2013], 3.070/2013 e 534/2016, todos do Plenário), e que, no presente caso, “foi demonstrado 
pelos estudos que balizaram a exigência e os quantitativos exigidos, que as exigências feitas, para habilitação 
técnico-profissional, de experiência em torno de 50%, estão no patamar entendido como razoável por esta Corte de 
Contas”, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 2032/2020 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos nº 397, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm  

1.1.7 Licitação. Alienação de imóvel. Depósito de 5% do valor de avaliação. Lei específica. Na 
concorrência para alienação de imóvel público, a exigência do depósito de 5% do valor da 
avaliação do bem imóvel, como condição de habilitação, é critério previsto no artigo 18 da Lei 
8.666/93, não configurando exigência restritiva à competitividade do certame, que visa a 
demonstrar se o interessado possui condições financeiras de arcar com a aquisição no curto prazo 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2521%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=954334a0-e616-11ea-9991-e19c24fad501
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A492%2520ANOACORDAO%253A2006%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e2f44630-e616-11ea-b00d-974cd65df2be
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1214%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e2f44630-e616-11ea-b00d-974cd65df2be
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3070%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e2f44630-e616-11ea-b00d-974cd65df2be
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A534%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e2f44630-e616-11ea-b00d-974cd65df2be
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2032%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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fixado no edital, a fim de inibir a participação de meros especuladores na fase de habilitação que, 
após o arremate, se recusem ou não tenham condições de efetivar o pagamento integral. 2. A Lei 
8.666/93 não exige lei específica para alienação de bens públicos dominicais, estabelecendo como 
requisitos, para tal hipótese, tão somente a desafetação, a existência de interesse público 
devidamente justificado e a prévia avaliação. Acórdão nº 239/2020, Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

1.1.8 Licitação. Pregão eletrônico. Adoção preferencial. A adoção da modalidade licitatória 
“pregão” em sua forma eletrônica é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade (art. 2º, § 1º, 
Lei 10.520/2002), todavia, é recomendável que a Administração, em observância aos princípios 
contidos nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, adote, preferencialmente, o “pregão eletrônico” 
nas licitações em que o objeto seja a contratação de bens ou serviços comuns. Adoção nº 
238/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

1.1.9 Licitação. Procedimento. Diligência. A ausência de informações da licitante não deve levar 
necessariamente à sua inabilitação ou desclassificação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de 
licitação promover as devidas diligências destinadas a sanar falhas processuais, esclarecer dúvidas 
ou complementar o processamento do certame, possibilitando um julgamento baseado na 
verdade real, em busca da proposta mais vantajosa para a Administração. Acórdão nº 235/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

1.1.10 Consulta. Contratações de serviços de radiodifusão para divulgação dos trabalhos 
legislativos. Ausência de obrigatoriedade de inclusão da divulgação das sessões no objeto 
contratual. Discricionariedade administrativa. Demais quesitos já respondidos por este 
Tribunal. Cabe ao contratante a escolha pela contratação das transmissões das sessões públicas 
no meio de radiodifusão, não havendo o que se falar em necessidade ou obrigatoriedade, mas em 
possibilidade de adquirir esse serviço. A não contratação das transmissões das sessões públicas 
em nada prejudicam a celebração do contrato entre o Poder Legislativo e a empresa de 
radiodifusão. Processo nº 390300/19. Acórdão nº 1625/20 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 82/2020, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-
2020/329718/area/242#1 

1.1.11 Consulta. Consórcio intermunicipal. Caiuá Ambiental. Licitação compartilhada e carona. 
Admissibilidade e Resposta. 1. É lícita a realização de licitação compartilhada por consórcios 
públicos, em conformidade com o art. 112, §2º, da Lei n. 8.666/93, e art. 19 do Decreto n. 
6.017/07, admitindo-se a utilização das modalidades e tipos previstos em lei, na forma presencial 
ou eletrônica. 2. A participação de entes consorciados, no caso do sistema de registro de preço, 
pode se dar: (i) antes do certame, constituindo-se, no caso, hipótese de licitação compartilhada; 
ou (ii) depois, caso o referido registro tenha sido realizado sob o RDC, encerrando adesão 
posterior à ata de registro de preços, em conformidade com o art. 32, §1º, da Lei n. 12.462/11. 
3. Homologado o resultado da licitação compartilhada, não estão os participantes obrigados a 
contratar o objeto licitado, caso queiram, é de sua responsabilidade a celebração dos respectivos 
contratos e o encaminhamento dos dados do SIM-AM relativos à celebração e execução da 
avença, competindo ao consórcio o envio dos dados relativos à licitação; 4. É possível a 
participação do consórcio público apenas como órgão gerenciador do certame. 5. É lícita a 
participação em licitação compartilhada de entes públicos integrantes da administração indireta 
dos municípios consorciados. 6. Diante da inexistência de óbice legal, consórcios públicos podem 
realizar licitação compartilhada de qualquer objeto. Processo nº 821513/16. , , Boletim de 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00348139.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00348138.pdf
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Jurisprudência do TCEPR nº 82/2020, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-
2020/329718/area/242#1 

1.1.12 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Pregão presencial. Sistema informatizado 
para gestão municipal. Irregularidades apontadas: i) ausência de planilha detalhada de 
custos; ii) prazo desarrazoado para migração de dados; iii) exigências técnicas indevidas; 
iv) previsão de contratação de itens desnecessários; v) prazo de entrega do produto 
inviável; vi) apontamento indevido de marcas; vii) ausência de justificativa técnica para 
certas exigências; viii) exigência de amostragem indevida; ix) ausência de previsão de 
possibilidade de impugnação ao edital. Manifestações pela procedência parcial com 
determinações. Falhas não comprovadas. Pela procedência parcial com recomendações.  
Em relação à ausência de planilha detalhada de custos (item i), reputa-se que ela deve constar do 
edital, com o fim de assegurar a publicidade almejada e a correta formulação das propostas dos 
interessados, com fundamento no art. 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93. Porém, considerando que 
a planilha de custos constou do processo licitatório (fase interna) e, ainda, do Anexo I-A (fase 
externa), que compõe o Edital, pois seu anexo, improcedente a representação nesse ponto, 
motivo pelo qual descabida a necessidade de emissão de determinação. Segundo a representante, 
os prazos para migração de dados seriam inexequíveis. A municipalidade, em resposta à 
impugnação, destacou que o prazo de 20 dias para a conclusão da migração dos dados seria 
razoável, porque os sistemas, contratados e então utilizados, deveriam ser compatíveis entre si, 
evitando dificuldades operacionais, sendo, por conseguinte, razoável também o prazo de 10 dias 
para o exercício corrente. Portanto, considerando a ausência de demonstração das alegações e a 
plausibilidade das justificativas da municipalidade, reputa-se improcedente a irresignação. 
Analisando as supostas exigências técnicas indevidas, segundo a representante nos itens do Edital, 
pois seria razoável apenas a indicação dos profissionais para execução das parcelas de maior 
relevância através de declaração assinada pelo representante legal da participante, não sendo 
possível a exigência de cópias autenticadas, entende-se acertada a instrução técnica. Como se 
depreende do edital, o vínculo do responsável técnico foi exigido apenas do licitante vencedor, 
podendo ser demonstrado através de contrato de prestação de serviços ou trabalho, bem como 
de participação societária, o que atende aos precedentes sobre o tema. De outro lado, a formação 
na área dos serviços prestados está em consonância ao que dispõe o art. 30, § 1º, I, da Lei nº 
8.666/93, apenas sendo prudente que a municipalidade, em futuras licitações consigne com 
clareza quais são as parcelas de maior relevância. Além disso, atente para o fato que a Lei nº 
13.726/18, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e 
Simplificação, dispensa a exigência de autenticação de cópia de documentos, mostrando-se 
impertinente as exigências de cópias autenticadas das anotações da CTPS ou, no caso de sócios, 
de cópia autenticada do Contrato Social, devendo a autenticidade ser reconhecida mediante a 
comparação entre o original e a cópia. Assim, recomenda-se que em futuros processos licitatórios, 
a municipalidade disponha de forma clara as parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação e deixe de exigir a apresentação de cópia autenticada de documentos que 
possam ter sua autenticidade atestada mediante a comparação com o original. Pertinente à 
previsão de contratação de itens desnecessários, no caso os módulos? Gestão de Pessoal - eSocial 
Adequações, Gestão de Pessoal - eSocial Comunicação e Gestão de Pessoal - eSocial SMT, em 
razão que seriam extintos pelo Governo Federal, conforme a própria representante afirma, eles 
seriam descontinuados. Ocorre que enquanto isso não ocorre oficialmente, a municipalidade 
possui a necessidade de adquirir os serviços relacionados aos citados módulos, sendo justamente 
essa a resposta que proferiu na impugnação. Portanto, descabe a alegação de contratação 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
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desnecessária e correspondente dano ao erário. Assim, improcede a representação nesse ponto. 
De igual forma, improcede a representação em relação à inviabilidade de entrega do produto no 
prazo de 1 dia. Isso porque o Edital fixou, o prazo de 5 dias corridos para a instalação do sistema, 
além dos prazos para migração dos dados. A representante sustenta, ainda, que o edital aponta 
indevidamente marcas. Em que pese a alegação, entende-se que não há como dissociar a licitação 
das necessidades da municipalidade, ao passo que o dever de que o sistema a ser fornecido tenha 
compatibilidade com o sistema preexistente, ao meu entender, atende aos princípios da eficiência, 
economicidade e razoabilidade. Ademais, a norma não veda que seja exigida a compatibilidade, 
posto que é proibida a indicação de marca do produto a ser adquirido (art. 7º, § 5º; art. 15, § 7º, 
I; art. 25, I; todos da Lei nº 8.666/93), o que não se confunde com a necessidade de 
compatibilidade, que pode ocorrer mediante o fornecimento de qualquer produto que contenha 
essa característica. Quanto à suposta ausência de justificativa técnica para certas exigências, 
previstas no Termo de Referência, nesse ponto, entende-se que exigir cadastros separados e 
integrados entre si, de pessoas físicas e jurídicas, não parece impertinente, até porque não se 
confundem e possuem características próprias. Acerca da distinção dos módulos das bases de 
dados, em que pese a contrariedade, a representante não trouxe qualquer argumento ou elemento 
indicando em que aspecto causaria restrição ao caráter competitivo do certame, nem qual seria o 
correto a ser exigido. No tocante à exigência de amostragem indevida, sem razão a representante, 
pois o item do edital estabeleceu que a amostra deveria ser apresentada apenas pelo licitante 
vencedor, o que se mostra condizente com o interesse público e os princípios da eficiência e da 
razoabilidade. Processo nº 533900/19 -Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 82/2020, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1 

1.1.13 Representação. Pregão presencial. Contratação de serviços de auditoria. Fragilidade de 
justificativa para a contratação. Instrumento convocatório vago quanto à especificação 
da execução do objeto. Procedência parcial. Recomendação. Apesar de se reconhecer que 
faltam elementos a testificar a motivação eleitoral da contratação, há que se pontuar que não 
restou devidamente aclarado nos autos do procedimento licitatório a justificativa para a realização 
do certame. Toda e qualquer licitação deve ter por substrato o atendimento de uma necessidade 
pública, a ser satisfeita com a execução a contento do seu objeto. No caso dos autos, não restou 
evidenciada qual seria essa necessidade, em franca violação ao art. 3º, inc. I, da Lei n.º 10.520/02 
que determina que, na fase preparatória do pregão, "a autoridade competente justificará a 
necessidade de contratação e definirá o objeto do certame". Destaque-se ainda que além da 
fragilidade da justificativa há que se reconhecer a vagueza do edital, no concernente à definição 
dos critérios e especificações dos serviços a serem prestados. Por óbvio, que a visita técnica se 
presta ao auxílio da formulação da proposta de preços, no entanto, isso não exonera o gestor 
público de proceder à definição clara e precisa do objeto da licitação, como impõe o art. 3º, inc. 
II, da Lei n.º 10.520/02. Aliás, cumpre aclarar que a jurisprudência tem considerado que só é 
possível a exigência de vistoria quando imprescindível ao cumprimento das obrigações 
contratuais, devendo a mesma estar justificada nos autos do procedimento licitatório. Embora 
não seja o caso de ausência de critério para a definição do preço máximo, convém expedir 
recomendação à municipalidade para que, em seus futuros certames, proceda à realização de 
pesquisa de preços em fontes diversas, a exemplo de pesquisa de fornecedores, valores 
adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em atas de registro de 
preços, contratações feitas pela iniciativa privada em condições análogas às da Administração 
Pública, como medida de boa prática administrativa. Processo nº 115225/18 - Acórdão nº 
1627/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 82/2020, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347978.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347978.pdf
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-
2020/329718/area/242#1 

1.1.14 Consulta. O cálculo médio de gastos com publicidade prevista no inc. VII do art. 73 da 
Lei 9.504/97, deverá ser realizado normalmente, mesmo que em um ou mais exercícios 
o órgão não tenha efetuado gastos com publicidade (hipótese que resultará, por óbvio, 
na diminuição do valor da média). É possível, porém, que se demonstre in casu a 
imperiosidade das despesas (as quais poderão, então, ser excluídas da comparação com 
a média), não sendo viável pré-determinar todas as situações em que isso ocorra. Reposta 
em consonância com o Prejulgado 13 – TCE/PR. O cálculo da média de gastos com 
publicidade prevista no inc. VII, do art. 73, da Lei 9.504/97, deverá ser realizado normalmente, 
mesmo que em um ou mais exercícios o órgão não tenha efetuado gastos com publicidade 
(hipótese que resultará, por óbvio, na diminuição do valor da média). É possível, porém, que se 
demonstre in casu a imperiosidade das despesas (as quais poderão, então, ser excluídas da 
comparação com a média), não sendo viável pré-determinar todas as situações em que isso 
ocorra. Processo nº 88894/19. Acórdão nº 1608/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 82/2020, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1 

1.1.15 Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Tercerização. Convenção coletiva de trabalho. 
Cessão de mão de obra. Salário. Admite-se, na contratação por postos de serviço, a fixação de 
salários em valores superiores aos pisos estabelecidos em convenções coletivas de trabalho, desde 
que observados os seguintes requisitos: i) justificativa técnica de que os serviços demandam, por 
suas características e particularidades, a execução por profissional com nível de qualificação acima 
da média; e ii) realização de pesquisa de preços demonstrando a compatibilidade com os valores 
de mercado para contratações similares, ou seja, comprovação de que no mercado existe tal 
distinção salarial em função da qualificação do trabalhador. Acórdão nº 2101/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.16 Licitação. Proposta de preço. Orçamento estimativo. Convenção coletiva de trabalho. 
Categoria profissional. Demonstrativo de formação de preços. Atividade econômica. 
Cessão de mão de obra. Na elaboração de sua planilha de formação de preços, o licitante pode 
utilizar norma coletiva de trabalho diversa daquela adotada pelo órgão ou entidade como 
parâmetro para o orçamento estimado da contratação, tendo em vista que o enquadramento 
sindical do empregador é definido por sua atividade econômica preponderante, e não em função 
da atividade desenvolvida pela categoria profissional que prestará os serviços mediante cessão de 
mão de obra (art. 581, § 2º, da CLT e art. 8º, inciso II, da Constituição Federal). Acórdão 2108/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.17 Licitação. Licitação técnica e preço. Critério. Limite máximo. Proposta de preço. Preço 
mínimo. Em licitação do tipo técnica e preço, a Administração deve se abster de utilizar, para 
atribuição da nota de preço, qualquer critério que tenha como resultado prático a fixação de preço 
mínimo, a exemplo da limitação da nota de preço a um valor máximo, em desacordo com os arts. 
3º e 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 e com o princípio da economicidade. Acórdão nº 8549/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.18 Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Automação. Software. Empresa estatal. Quando da 
adoção de medidas com vistas a anular ou minimizar a utilização de software de lances 
automáticos (robotic process automation - RPA) em licitações, é recomendável que a empresa estatal 
observe os princípios dispostos no art. 31 da Lei 13.303/2016, bem como avalie a pertinência de 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00348092.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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se valer das medidas previstas no art. 32 do Decreto 10.024/2019, em atenção à busca da melhor 
proposta, à competitividade e à isonomia entre participantes no certame. Acórdão nº 2173/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.19 Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Regularidade fiscal. O art. 29 da Lei 
8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda municipal quando a licitação 
é realizada por órgão federal e com recursos da União. Acórdão nº 2185/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 324, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.20 Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Proposta. Orçamento 
estimativo. Obras e serviços de engenharia. Embora a Administração possa adotar, 
discricionariamente, dois marcos iniciais distintos para efeito de reajustamento dos contratos de 
obras públicas, (i) a data limite para apresentação das propostas ou (ii) a data do orçamento 
estimativo da licitação (art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001), 
o segundo critério é o mais adequado, pois reduz os problemas advindos de orçamentos 
desatualizados em virtude do transcurso de vários meses entre a data-base da estimativa de custos 
e a data de abertura das propostas. Acórdão nº 2265/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
325, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.21 Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação do licitante. 
Recuperação judicial. Certidão. Diligência. A certidão negativa de recuperação judicial é 
exigível por força do art. 31, inciso II, da Lei 8.666/1993, porém a apresentação de certidão 
positiva não implica a imediata inabilitação da licitante, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de 
licitação diligenciar no sentido de aferir se a empresa já teve seu plano de recuperação concedido 
ou homologado judicialmente (Lei 11.101/2005). Acórdão nº 2265/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 325, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.22 Licitação. Competitividade. Restrição. Escritório. Local. Princípio da Isonomia. É 
irregular a exigência de que o contratado instale escritório em localidade específica, sem a devida 
demonstração de que tal medida seja imprescindível à adequada execução do objeto licitado, 
considerando os custos a serem suportados pelo contratado, sem avaliar a sua pertinência frente 
à materialidade da contratação e aos impactos no orçamento estimativo e na competitividade do 
certame, devido ao potencial de restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a 
economicidade do contrato e ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao art. 3º, caput e § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 2274/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 325, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.23 Contrato administrativo. Sanção administrativa. Inadimplência. Multa. Limite máximo. 
A multa contratual decorrente da inexecução total do objeto está limitada a 10% do valor do 
contrato (art. 9º do Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto s/nº de 29/11/1991). 
Acórdão nº 2274/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 325, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.24 Não é necessária a edição específica para consecução dos instrumentos legais de 
parceiras previstos na Lei nº 13.019/2014. Versam os autos sobre Consulta submetida a este 
Tribunal, por prefeito municipal e presidente de associação de municípios, por meio da qual 
formula o seguinte questionamento: “Com a entrada em vigor da Lei 13.019/2014, ainda há 
necessidade de Lei especifica para repasse de recursos às Organizações da Sociedade Civil no 
desenvolvimento de parcerias com o Poder Público, conforme o disposto no art. 4º da IN 
08/2003?” O conselheiro-relator, Wanderley Ávila, de início, fez uma retomada sistemática a 
respeito da Lei n. 13.019/2014, conhecida como novo Marco Regulatório das Organizações da 
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Sociedade Civil (MROSC), que estabelece o regime jurídico de parcerias entre a Administração 
Pública e as OSC, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, além de definir 
diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação. Explanou que, de acordo 
com o normativo supracitado, a Administração Pública pode celebrar com as OSC três tipos de 
ajuste – termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação – sendo necessário 
chamamento público para escolher, sob a simplificação típica do Pregão, a organização mais 
vantajosa às necessidades da população, além das seguintes providências: indicação da prévia 
dotação orçamentária; demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a 
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são 
compatíveis com o objeto; aprovação do plano de trabalho; emissão de parecer de órgão técnico 
da administração pública sobre o mérito da proposta e outros aspectos técnicos relacionados com 
a execução do plano de trabalho (exemplos: viabilidade da execução, meios de execução, 
cronograma etc.); emissão de parecer do órgão de assessoria jurídica da administração pública 
acerca da possibilidade jurídica de celebração da parceria, observados os requisitos expostos 
naquele preceito legal. Verificou não haver qualquer previsão na redação da Lei n. 
13.019/2014 sobre a necessidade de edição de lei específica para que se realizem as parcerias 
público-sociais nela previstas, nem tampouco o Decreto n. 47.132/2017 de Minas Gerais, que 
regulamenta a referida lei em nível estadual, faz qualquer menção à necessidade de lei específica 
para que se firmem os termos de parceria. Salientou que, diante da exigência de previsão ou 
indicação dos recursos orçamentários suficientes para a deflagração de parceria, ou seja, a inclusão 
da despesa da parceria social na LOA, estaria suprida a necessidade de lei específica. Chamou 
atenção para uma aparente contradição frontal entre a redação da Lei n. 13.019/2014 e da Lei n. 
4.320/1964, que em seu art. 12, § 3º, considera como subvenção “as transferências destinadas a 
cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas” e classifica, como sociais, aquelas 
destinadas a atividades culturais ou assistenciais, sem finalidade lucrativa, e mais adiante, nos arts. 
16 e 17 repisa serem as subvenções de cunho social as destinadas à prestação de serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional. Ressaltou que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em seu art. 26, estabeleceu outras condições para a concessão de subvenções sociais, quais 
sejam, autorização em lei específica, atendimento das condições previstas na lei de diretrizes 
orçamentárias e existência de dotação orçamentária, sendo justamente neste ponto que subsiste 
a aparente, e irreal, incompatibilidade entre os requisitos impostos pela Lei n. 4.320/1964 e a Lei 
n. 13.019/2014: enquanto aquela exige que se edite uma lei específica para a concessão de 
subsídios sociais, esta deixa tal requisito de lado quando o assunto é firmar parceria público-
social. Para a relatoria, é importante diferenciar subvenções sociais de termos de fomento e de 
colaboração, propostos dentro da lógica de parceria público-social da Lei n. 13.019/2014. As 
subvenções, diferente das parcerias, não buscam a consecução de interesse públicos em geral, 
mas tratam de um dever genérico do Estado de socorrer e auxiliar as pessoas físicas ou jurídicas. 
Nesse sentido, concluiu que a subvenção social poderá ser utilizada para fomentar com dinheiro 
público a atividade de uma entidade privada sem fins lucrativos, enquanto a parceria, pautada no 
interesse público e recíproco entre as partes, poderá ser usada para atingir um fim determinado 
no plano de trabalho, que deverá conter objetivos, metas físicas, custos, modo de execução, além 
de parâmetros de avaliação – tudo conforme o art. 22 da lei acima citada. A esse respeito, lembrou 
que esta Corte de Contas, no âmbito da Consulta n. 898575, concluiu que “as subvenções se 
destinam a suplementar os recursos empregados pelas entidades filantrópicas na realização de 
ações de cunho social ou assistencial, não se destinando tal repasse à contraprestação dos serviços 
prestados à Administração Pública por entidades privadas”, ou seja, a Lei n. 
4.320/1964 restringiu a destinação das subvenções sociais apenas para as despesas de custeio da 
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entidade beneficiária com a manutenção de serviços anteriormente criados ou a realização de 
obras de conservação e adaptação de bens imóveis, conforme previsto no art. 12, §§1º e 3º. 
Afirmou que, em diversas oportunidades, este Tribunal manifestou-se sobre o que poderia ser 
custeado com recursos de subvenções sociais, a saber: realização de cursos de capacitação de 
jovens aprendizes (na mesma Consulta n. 898575), despesas com hospital particular filantrópico 
(Consulta n. 716941) e despesas com rescisão de contratos de trabalho de empregados integrantes 
dos quadros da entidade subvencionada (Consulta n. 887867), e também editou as súmulas n. 19 
e n. 43 com os seguintes enunciados: Súmula n. 19 – O procedimento do qual resulte celebração de convênio 
referente à concessão de subvenção deve estar instruído, para fins de controle externo, com documentação apta a 
comprovar o atendimento às normas da Lei Complementar n. 101/00, da Lei n. 4.320/64 e das Instruções 
Normativas deste Tribunal e também com a prova de efetivo funcionamento da entidade beneficiada. Súmula n. 
43 – A concessão pelo Município de subvenção social – fundamentalmente para assistência social, médica e 
educacional – só se legitima quando houver disponibilidade de recursos orçamentários próprios ou decorrentes de 
crédito adicional e for determinada em lei específica. Assim, afastou qualquer pretensão de se igualar o 
instituto das subvenções às parcerias público-sociais, uma vez que as exigências legais para a 
concretização de cada uma das figuras são diversas, tendo em vista, principalmente, suas funções 
díspares. A respeito da Instrução Normativa n. 08/2003, citada pelo consulente ao complementar 
seu questionamento, e a exigência de edição de lei específica nela contida, para qualquer 
concessão de subvenção, auxílio e transferência de recursos a pessoas físicas e jurídicas, observou 
contradição entre tal previsão e a disposição legal trazida pela Lei n. 13.019/2014. No entanto, 
ponderou que a instrução normativa, editada em 2003, buscou regularizar o procedimento do 
Tribunal para o exercício do controle externo sobre a concessão de recursos públicos por meio 
dos instrumentos legais previstos à época, e desde então várias mudanças sociais – como não 
poderia deixar de ser – ocorreram, o que se reflete diretamente no campo jurídico, a exemplo da 
inovação legislativa trazida pela nova lei. Avaliou que, se fosse considerado que a IN 
08/2003 deveria ser aplicada às parcerias público-sociais, isto implicaria o reconhecimento de 
que o ato administrativo cria direito novo, promovendo inovação no ordenamento jurídico, já 
que traz exigência sem lastro legal em norma primária, o que não é viável ou legal, entendendo, 
portanto, por afastar a aplicação do art. 4º da IN 08/2003, o que vem reforçar a tese já defendida 
ao longo desta Consulta, para assim, considerar desnecessária ou não obrigatória a edição de lei 
específica para constituição de parcerias público-sociais nos termos da Lei n. 13.019/2014. Por 
todo exposto, diante das indagações do Consulente que foram conhecidas, concluiu, em tese que: 
“I – não é necessária a edição de lei específica para a consecução dos instrumentos legais de 
parcerias previstos na Lei n. 13.019/2014, quais sejam, os termos de fomento, termos de 
colaboração e acordos de cooperação entre a Administração Pública e as entidades do Terceiro 
Setor; II – a exigência de edição de lei específica, prevista no art. 4º da Instrução Normativa 
n. 08/2003 deste Tribunal, não abrange as parcerias público-sociais da Lei n. 13.019/2014”. O 
voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1072572, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 216, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.25 Obras, serviços e compras efetuadas pela Administração devem ser divididas em tantas 
parcelas quantos se comprovarem técnica e economicamente viáveis. Trata-se de 
Denúncia apresentada por empresa, em razão de supostas irregularidades em processo licitatório, 
tipo pregão presencial, deflagrado por município, tendo como objeto a produção, locação e 
montagem de estrutura para a festa promovida pela prefeitura. Em síntese, a Denunciante 
sustentou a ausência de previsão de tempo suficiente para os trâmites na fase externa da licitação, 
e alegou, ainda, que a adoção do tipo de licitação “menor preço global” limitou a participação de 
possíveis interessados, desrespeitando o caráter competitivo do certame. O relator, conselheiro 
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José Alves Viana, após rejeitar a preliminar por nulidade de citação suscitada pelo Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas, passou à análise do apontamento de irregularidade sobre a 
limitação à competitividade do certame por adoção do tipo de licitação menor preço global. 
Invocou o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República, que dispõe que as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes. Alteou que o princípio da isonomia é a razão de 
ser do próprio procedimento, sendo que a escolha da proposta é tanto mais vantajosa ao Poder 
Público quanto o maior número de interessados possa participar, conforme consigna o artigo 3º, 
§ 1º, I, da Lei n. 8.666/1993. Acrescentou que, de acordo com o § 1º do artigo 23 da mesma lei, 
as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração devem ser divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas 
ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala, conforme prescrito pelas Súmulas n. 247 do 
Tribunal de Contas da União e n. 114 desta Corte de Contas. Constatou que o município não 
apresentou justificativa técnica e econômica para a aglutinação do objeto do certame, que tinha 
como escopo a contratação de empresa para “produção, locação e montagem da estrutura para a 
festa”, abrangendo barracas, grades, tapumes, seguranças, brigadistas, carregadores, serviço de 
locução, palco, grid para iluminação, camarim, banheiros químicos, gerador, sonorização, 
iluminação e serviços de produção de evento. Considerou que alguns itens, de fato, guardavam 
correspondência entre si, o que poderia justificar a aglutinação do objeto em um único 
fornecedor; no entanto, não subsistiam razões para que todos esses objetos tivessem sido 
centralizados em um único fornecedor. Nesse mesmo sentido, já se manifestou o conselheiro-
relator, nos autos da Denúncia n. 898418, de 14/08/2018. A Denunciante acrescentou que foi 
exigida a comprovação de registro da empresa no CREA, mesmo para aqueles licitantes que 
pretendessem fornecer apenas mão de obra, como o serviço de locução. Para a relatoria, de fato, 
a cláusula pode ter contribuído para restringir a competitividade do certame, uma vez que 
empresas especializadas em algum item ou serviço que não exigiam a presença do engenheiro e, 
portanto, não exigiam o registro no CREA, deixaram de participar da Licitação em razão da 
ausência de habilitação técnica, já que, no caso dos autos, não houve fracionamento do objeto, 
devendo a exigência se limitar, portanto, aos serviços técnicos que pressupõem o 
acompanhamento de tal profissional. Deste modo, em consonância com a Unidade Técnica e o 
Órgão Ministerial, concluiu pela procedência do apontamento, em razão da adoção do critério 
de julgamento “menor preço global”, que restringiu a competitividade do certame, contrariando 
o que dispõem o art. 23, § 1º, Lei n. 8.666/1993 e a Súmula 114 deste Tribunal.  Relativamente 
ao outro apontamento de irregularidade, a denunciante alegou que a festa ocorreria entre os dias 
13/07/2018 e 16/07/2018, de maneira que não haveria lapso temporal hábil para o adequado 
trâmite da fase externa da licitação, considerando o período estabelecido para abertura da sessão, 
de impetração e decisão dos recursos, de assinatura do contrato e da homologação do certame. 
A este respeito, o relator afirmou que o edital foi publicado no dia 22/06/2018 e a abertura da 
sessão ocorreu no dia 05/07/2018, conforme prescrito no preâmbulo do edital, sendo respeitado 
o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis estabelecido no artigo 4º, V, da Lei n. 10.520/2002, tendo 
dois licitantes apresentado propostas e, após o término do procedimento, nenhum deles 
manifestou interesse em recorrer, o que, consequentemente, afastou a exigência de apresentação 
de contrarrazões em igual número de dias, conforme estatui o artigo 4º, XVIII e XX, da referida 
lei. Salientou, ainda, que a adjudicação do objeto, a homologação e assinatura do contrato 
ocorreram no dia 12/07/2018, sendo respeitados todos os prazos previstos na legislação que rege 
a matéria. Conforme exposto, não constatou qualquer agravo ao certame ou à execução 
contratual, inclusive alegou que o pregão foi instituído justamente para simplificar e imprimir 
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https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/898418
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20114-10.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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celeridade ao procedimento licitatório, motivo pelo qual entendeu ser desnecessária a atuação 
punitiva desta Corte de Contas. O Órgão Técnico também se manifestou favoravelmente à 
desconsideração do apontamento. Analisada a denúncia, as manifestações da Unidade Técnica e 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, bem como a documentação acostada, julgou-
a parcialmente procedente, considerando irregular a adoção do tipo de licitação “menor preço 
global”, e, por consequência, aplicou sanção pecuniária ao prefeito municipal, responsável pela 
homologação do certame e subscritor do contrato, e ao pregoeiro e subscritor do Edital, pela 
prática de infração grave às normas legais, no valor de R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente. 
Recomendou ao atual pregoeiro do município que, em futuros procedimentos licitatórios, não 
incorresse na irregularidade ora apurada. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo 
Colegiado da 1ª Câmara. Denúncia n. 1047671, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
216, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.26 A exigência do alvará sanitário, na fase de habilitação, quando pertinente ao objeto do 
certame, encontra respaldo na legislação específica. Cuidam os autos de Denúncia em face 
de pregão eletrônico deflagrado por prefeitura municipal, tendo como objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de inseticidas, raticidas, baraticidas e óleo mineral para atender o 
Centro de Controle de Zoonoses do município. Em suma, a empresa denunciante relatou que 
seria ilegal, para fins de comprovação da qualificação técnica na licitação, a previsão de 
apresentação de “Alvará Sanitário emitido pelo serviço de Vigilância Sanitária para o ano em 
curso”. O relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, inicialmente destacou que este 
Tribunal vem entendendo como regular a exigência de apresentação, pelos licitantes, de alvará 
sanitário na fase de habilitação, quando pertinente ao objeto do certame, a exemplo do que foi 
decidido pela Primeira Câmara na Denúncia n. 923820, de relatoria do Conselheiro Substituto 
Hamilton Coelho, na sessão de 19/02/2019. Extraiu, da fundamentação do julgado, que a 
apresentação do alvará sanitário pelos licitantes não constitui exigência excessiva ou desarrazoada, 
não restringe a competitividade do certame, nem causa prejuízo à Administração ou aos 
particulares, mas seleciona os interessados que efetivamente tenham condições de executar os 
serviços licitados, já que o documento solicitado é indispensável para o exercício da atividade em 
questão. Frisou que o art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 prevê a exigência de comprovação 
de atendimento a requisitos estabelecidos em lei específica. No caso em tela observou o disposto 
na Lei n. 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e, em seu art. 8, IV, considera os saneantes destinados à 
higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos 
como produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência. Ademais, destacou 
Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC n. 
222/2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, 
e, por fim, a Lei n. 6.360/1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos. Sendo assim, entendeu que a exigência em análise, atrelada à qualificação técnica dos 
licitantes, se mostrava razoável, considerando, notadamente, o objeto da contratação. 
Mencionou, ainda, como bem ressaltado pelo parecer ministerial, que, pelo raciocínio da 
denunciante, a concessão do Alvará de Funcionamento pressupõe a existência de licença sanitária, 
haja vista a seguinte disposição normativa municipal: “A expedição de Alvará de Localização e 
Funcionamento, para atividades consideradas de risco à saúde pública, dependerá de licença 
sanitária expedida pelo órgão municipal ou estadual competente.” Segundo o MPTC, embora a 
argumentação seja plausível, não poderia ser admitida, porque o município, no edital, exigiu 
expressamente a apresentação de alvará sanitário, e não simplesmente a demonstração da sua 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047671
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/923820
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9782.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/RDC+222+de+Mar%C3%A7o+de+2018+COMENTADA/edd85795-17a2-4e1e-99ac-df6bad1e00ce#:~:text=222%2C%20DE%2028%20DE%20MAR%C3%87O,do%20Meio%20Ambiente%20(CONAMA).
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/RDC+222+de+Mar%C3%A7o+de+2018+COMENTADA/edd85795-17a2-4e1e-99ac-df6bad1e00ce#:~:text=222%2C%20DE%2028%20DE%20MAR%C3%87O,do%20Meio%20Ambiente%20(CONAMA).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6360.htm
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existência, sendo que um dos princípios regentes das licitações é o da vinculação ao instrumento 
convocatório. Em conclusão, verificou que entre 2 (duas) a 4 (quatro) empresas apresentaram 
propostas para cada um dos 9 (nove) lotes do certame, o que considerou demonstrar razoável 
competitividade. Além disso, para o relator, foi atendido o princípio da economicidade, pois 
constatou que os valores finais registrados de cada um dos itens se mostraram inferiores aos 
estimados na fase interna. Diante do exposto, em consonância com o entendimento da Unidade 
Técnica e do Ministério Público de Contas, propôs que fosse julgado improcedente o 
apontamento da denúncia, tendo em vista que a exigência de alvará sanitário, na fase de 
habilitação – considerando, notadamente, o objeto da contratação – tratava-se de requisito 
previsto em legislação específica, nos termos do disposto no art. 30, IV, da Lei n. 8.666/1993. A 
proposta de voto do conselheiro substituto foi acolhida por unanimidade. Denúncia n. 1071367, 
, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 216, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.27 Irregularidade no Edital de Credenciamento que contratou profissionais de saúde com 
remuneração fixa e carga horária específica. Representação oferecida pela Secretaria de 
Licitações e Contratos do TCMGO referente a edital de credenciamento com o objetivo de 
contratar profissionais para prestação de serviços de saúde. Irregularidades constatadas: (a) 
estabelecimento de remuneração fixa para as especialidades médicas e profissionais da área de 
saúde, em violação ao art. 3º da INTC nº 007/16, que determina que o profissional credenciado 
seja remunerado por procedimento ou unidade de serviço, e não por salário fixo; (b) carga horária 
específica para os profissionais de saúde, circunstância que, aliada ao já mencionado ajuste de 
remuneração fixa, denota burla à exigência de concurso público, consubstanciada no inciso II do 
art. 37 da CF/88, e que pode conduzir, inclusive, ao reconhecimento judicial de vínculo 
empregatício dos profissionais credenciados com a Administração Pública Municipal, em 
prejuízo ao erário; e (c) credenciamento manejado para o preenchimento de vagas limitadas. O 
Voto pela procedência da Representação foi aprovado por unanimidade, adotando como razões 
de decidir as manifestações da Unidade Técnica e do MPC. O Relator ressaltou ter havido 
restrição do número possível de credenciados, em violação à Lei nº 8.080/90, que admite o 
credenciamento para complementar – e não como forma de substituir – a rede própria de saúde 
do ente. Asseverou que o afastamento da regra do inciso II do art. 37 da CF/88, somente pode 
ser realizado em situações extremas, não servindo tal excepcionalidade como escusa para o 
descumprimento de preceitos legais como feito no caso. Defendeu a imprescindibilidade de que 
cargos da área da saúde sejam providos por meio de concurso público, primando pela 
constituição de vínculos efetivos entre os profissionais e a Administração Pública, diante de sua 
essencialidade, sendo direito de todos e dever do Estado. Destacou que a IN nº 01/17 do 
TCMGO determina em seu art. 3º que os profissionais de saúde contratados mediante 
credenciamento devem ser remunerados por procedimento ou unidade de serviço prestado, o 
que torna indevido o pagamento de remuneração fixa. Aplicou multa aos responsáveis e alertou 
à Administração Municipal sobre a necessidade de que, nos próximos credenciamentos: 1) sejam 
estabelecidos valores remuneratórios por procedimento, serviço ou plantão efetivamente 
cumprido, e se exija o controle de frequência, plantão e procedimento, que deve ser utilizado 
para liquidação do valor devido pelo município; e 2) não seja estabelecido limite de vagas, de 
modo a credenciar e contratar todos os profissionais da saúde interessados que atendam aos 
requisitos estabelecidos no edital, nos termos da INTC nº 07/16, e às regras de inexigibilidade 
de licitação, previstas no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Acórdão nº 03716/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCMGO nº 25, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1071367
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
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1.1.28 Suspensão de certame por agrupamento dos objetos distintos que deveriam ser licitados 
separadamente – outras irregularidades. Denúncia, com pedido de medida cautelar, diante de 
supostas irregularidades em edital de Pregão Eletrônico para contratação de serviços técnicos e 
software de gerenciamento do sistema semafórico. Na análise da Secretaria de Licitações e 
Contratos, ratificada pelo Relator, constatou-se que algumas das exigências do edital ferem as 
normativas e os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, possivelmente 
restringindo a competitividade do certame e a ampla participação de interessados: (a) 
agrupamento, no mesmo objeto, de serviços distintos, que deveriam ser licitados separadamente 
(serviços técnicos em sistemas especializados de manutenção preventiva, corretiva e laboratorial 
do sistema semafórico e locação de software de gerenciamento, tanto local como remoto, 
compatível com os controladores eletrônicos de tráfego para semáforos já instalados no 
município); (b) restrição ao caráter competitivo ao inserir no ato convocatório exigências que 
apenas o fabricante dos equipamentos poderia atender; e (c) exigência de prova de conceito do 
software em prazo exíguo, de 10 dias úteis da convocação. Quanto ao item (a), afirmou que a 
licitação possui dois objetos, devendo ser aplicada a regra disposta no §1º do art. 23 da Lei nº 
8.666/93, que determina a divisão em “tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, precedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade”. O Relator explicou que a 
regra é que as licitações sejam por item, a fim de preservar a competitividade e fomentar a livre 
iniciativa, previstas, respectivamente, no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e inciso IV do art. 1º da CF/88. 
Ressaltou que o agrupamento por lotes só deve ser realizado se o procedimento causar prejuízo 
para o conjunto da licitação (questões técnicas) ou para a economia de escala (questões 
econômicas), e desde que devida e amplamente justificado, sem comprometer a competitividade. 
Citou a Súmula nº 247 do TCU. Afirmou não haver elementos técnicos suficientes para 
comprovar que não se tratam de serviços autônomos, que podem ser divididos. Em relação à 
irregularidade (b), explicou que o edital dispunha que a empresa vencedora deveria apresentar 
certificado de treinamento da equipe expedido pelo fabricante, para a manutenção dos 
controladores de tráfego semafóricos em operação no município. Apontou que a exigência é 
abusiva, na medida em que deixa ao arbítrio da própria fabricante condicionar quais empresas 
poderia participar do certame, ferindo o princípio da isonomia. Ressaltou, ainda, que não consta 
na descrição das atividades econômicas da fabricante a autorização para emitir treinamento para 
outras empresas manusearem seus equipamentos, o que evidencia a patente ilegalidade do pregão. 
Quanto ao item (c), verificou que a fixação de prazo exíguo exigência de apresentação de amostra 
não se mostra razoável, porquanto pode comprometer a participação de empresas sediadas em 
outros Estados, restringindo a competitividade do certame. Entendeu que o edital não 
considerou circunstâncias, inclusive atuais, que vive o país em relação à pandemia do COVID-
19, que impôs restrições de locomoção de pessoas, acessos restritos e funcionamento reduzido 
de estabelecimentos. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, a Medida Cautelar nº 
07/20 foi referendada, mantendo-se a suspensão do certame. O Voto foi aprovado por 
unanimidade. Acórdão nº 03729/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 25, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-
25.pdf 

1.1.29 Convênio. Tercerização. Mão de obra. Termo de parceria. Termo de fomento. Termo de 
colaboração. Não há amparo legal para a contratação de mão de obra mediante a celebração de 
termos de parceria com Oscip ou de instrumentos congêneres (convênios, termos de 
colaboração, termos de fomento) com entidades sem fins lucrativos. Acórdão nº 2334/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.30 Licitação. Proposta. Composição. Orçamento detalhado. Composição de custo unitário. 
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 art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 
8.666/1993.  Acórdão nº2341/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.31 Responsabilidade. Licitação. Homologação. Orçamento estimativo. Erro. Pagamento 
indevido. Erro de orçamentação que acarrete pagamentos em duplicidade não deve ser imputado 
à autoridade que homologa licitação de obra pública, se não for de fácil identificação para uma 
pessoa leiga. Como regra, tal irregularidade deve ser atribuída a quem tem conhecimento das 
composições dos sistemas referencias de preço, como o orçamentista e a empresa contratada. 
Acórdão nº 9294/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.32 A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, inciso II, da 
Lei nº 8.666/1993, porém a apresentação da certidão positiva não implica a imediata 
inabilitação da licitante, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação diligenciar no 
sentido de aferir se a empresa já teve seu plano de recuperação concedido ou 
homologado judicialmente (Lei nº 11.101/2005). Representação formulada ao TCU apontou 

possíveis irregularidades na Concorrência 1/2020, promovida pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de São Paulo com vistas à contratação de empresa especializada para a execução 

de obras de reforma do edifício sede da entidade na cidade de São Paulo/SP. Entre as irregularidades 

suscitadas, mereceu destaque a exigência no edital, como requisito de qualificação econômico-

financeira, de “Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de seu 

domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida 

a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação”. O representante argumentou 

que tal exigência estaria em dissonância com o Acórdão 1201/2020-Plenário, no qual o Tribunal 

“admitiu a participação, em licitações, de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas 

em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta 

econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório”. Em seu voto, o relator 

considerou não haver irregularidade na aludida exigência, a qual, para ele, assemelhar-se-ia ao 

seguinte requisito de habilitação econômico-financeira previsto na Instrução Normativa SEGES 

5/2017: “11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

Administração deverá exigir: [...] e) Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial 

ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante”. Ao ponderar que a 

exigência de certidão negativa de recuperação judicial “não obsta automaticamente a participação da 

licitante que se enquadre nessa situação”, ressaltou que, em relação ao citado precedente, a unidade 

técnica que atuara naquela oportunidade considerara ser possível, em certames licitatórios, a 

participação de empresas em recuperação judicial, desde que demonstrada sua viabilidade econômica 

e financeira, ou seja, “não se trata de vedar a exigência editalícia da certidão negativa de falência ou 

recuperação judicial, e sim a relativização durante a fase de julgamento, conforme o caso e as 

circunstâncias da fase do processo de recuperação judicial”, cabendo à empresa, em tal situação, 

demonstrar sua viabilidade econômica. E esse teria sido, segundo o relator, o entendimento da 1ª 

Turma do STJ adotado no AREsp 309.867/ES, no qual restou consignado: “2. Conquanto a Lei n. 

11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e 

extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova 

sistemática, tampouco foi derrogado. [...] 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a 

automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não 

apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto 

no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o 

que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. [...] 7. A exigência de apresentação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1201%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a801f700-f455-11ea-9b60-3fffc65cc977
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de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em 

recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua 

viabilidade econômica.” Por fim, o relator assinalou que as seguintes conclusões do Parecer 

4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU seriam igualmente esclarecedoras: “d) a certidão negativa de 

recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, da Lei 8.666, de 1993, porém a certidão 

positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação 

realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira; e) caso a 

certidão seja positiva de recuperação, caberá ao órgão processante da licitação diligenciar no 

sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano de recuperação acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005; f) se a empresa postulante à recuperação 

não obteve o acolhimento judicial do seu plano, não há demonstração da sua viabilidade econômica, 

não devendo ser habilitada no certame licitatório; [...] h) é aplicável à empresa em recuperação 

extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, a possibilidade de participar em licitações 
públicas, nos moldes da empresa em recuperação judicial.”. Assim sendo, nos termos da proposta do 
relator, o Plenário decidiu considerar improcedente a representação. Acórdão 2265/2020 
Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 398, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

1.1.33 O art. 29 da Lei nº 8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda 
municipal quando a licitação é realizada por órgão federal e com recursos da União. 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 35/2020, a 

cargo da 1ª Brigada de Infantaria de Selva/RR, cujo objeto era o registro de preços para contratação 

de empresa especializada na “prestação de serviço de confecção de alimentação para os comensais 

refugiados oriundos da Venezuela e os comensais empregados no apoio à atividade, bem como as 

atividades demandadas pelas operações da 1ª Bda Inf Sl (Controle, Macuxi e outras) localizados nos 

municípios de Boa Vista – RR e adjacências, Pacaraima-RR e Manaus-AM”. Entre as irregularidades 

suscitadas, o representante alegou que, de acordo com o art. 29, inciso III, da Lei 8.666/1993, o edital 

deveria ter exigido para fim de habilitação, além da regularidade com a Fazenda Federal, também a 

regularidade com a Fazenda Municipal. Em sua instrução, a unidade técnica assinalou que doutrina e 

jurisprudência são unânimes em afirmar que o rol das exigências constantes dos arts. 27 a 31 da Lei 

8.666/1993 é exaustivo, o que significa dizer que não se pode exigir nada que ali não esteja contido, 

mas não necessariamente há de se exigir tudo o que lá consta. E essa conclusão, para ela, poderia ser 

extraída do art. 27, caput, da Lei 8.666/1993, segundo o qual “Para a habilitação nas licitações exigir-

se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: (...)”, combinado com o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, que, ao tratar das licitações públicas, dispõe que as exigências 

de habilitação devem ser as mínimas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A 

despeito de a literalidade do art. 29, inciso III, da Lei 8.666/1993 poder “levar à conclusão” da 

obrigatoriedade de regularidade fiscal “com as três esferas”, a Lei 10.520/2002 seria, a seu ver, “um 

pouco mais clara”, ao prever, no art. 4º, inciso XIII, que “a habilitação far-se-á com a verificação de 

que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o 

caso”. A instrução da unidade técnica, ainda, destacou entendimento do Tribunal, proferido no 

Acórdão 4/2006-TCU-2ª Câmara, no sentido de que “as exigências de regularidade fiscal nos 

certames licitatórios atenham-se ao que dispõe o art. 29 da Lei 8.666/93, e que essas exigências não 

sejam excessivas para não se confundirem com instrumento indireto de cobrança de tributos e créditos 

fiscais, o que configuraria desvio de poder, e também para não restringirem o caráter competitivo da 

licitação”. E quanto ao alcance da expressão “exigências excessivas”, invocou determinação expedida 

por meio do Acórdão 2876/2007-TCU-1ª Câmara nos seguintes termos: “nas licitações públicas, de 

qualquer modalidade, inclusive dispensa e inexigibilidade, para contratar obras, serviços ou 

fornecimento, ainda que para pronta entrega, deve ser exigida documentação relativa à regularidade 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2265%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2265%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%253A4%2520ANOACORDAO%253A2006%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=4d508f60-f095-11ea-a8ae-6575d0c6fb89
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2876%2520ANOACORDAO%253A2007%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=4d508f60-f095-11ea-a8ae-6575d0c6fb89
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junto à Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS)”. Por fim, chamou atenção para o fato de que o modelo de edital para serviços continuados 

sem dedicação exclusiva de mão de obra da Advocacia-Geral da União, de utilização obrigatória para 

os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), por força do art. 35 da Instrução Normativa 

Seges/MPDG 5/2017, prevê somente a exigência de regularidade com a Fazenda Nacional. Em seu 

voto, anuindo inteiramente à manifestação da unidade técnica, o relator concluiu: “O art. 29 da Lei 

8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda municipal quando a licitação é 

realizada por órgão federal e com recursos públicos da União”. Nos termos da proposta do relator, o 

Plenário decidiu considerar improcedente a representação. Acórdão 2185/2020 Plenário, Informativo 
de Licitações e Contratos do TCU nº 398, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

1.1.34 Acompanhamento. Contratação emergencial. Hospital de Campanha. COVID-19. 
Esgotamento do objeto. Arquivamento. Transparência. A partir do acompanhamento de 
contratação emergencial para a implementação e gestão de hospital de campanha no espaço físico 
do Estádio Arena das Dunas, o Tribunal de Contas identificou o exaurimento do objeto 
finalístico da presente fiscalização simultânea, em virtude da direção adotada pelo Poder 
Executivo Estadual no tocante à descontinuidade da referida contratação emergencial. Ainda 
assim, restou consignado no voto do Conselheiro Relator Gilberto Jales subsistir a necessidade 
de vigilância quanto à manutenção da transparência dos dados, seja no aspecto temporal, seja no 
aspecto qualitativo das informações, enquanto perdurarem as despesas realizadas com 
fundamento na Lei nº 13.979/2020. Processo nº – 2707/2020, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 4, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

1.1.35 Licitação. Objeto divisível. Adjudicação por item e não por preço global como garantia 
da ampla competitividade e escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público. É 
recomendável, nas licitações cujo objeto seja divisível, a adjudicação por item e não por preço 
global, de forma a permitir uma maior participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas. Com este argumento o colegiado concedeu, à unanimidade, medida cautelar 
requerida em sede de representação, sendo expedida determinação ao Prefeito Municipal para a 
suspensão do Pregão Eletrônico (SRP) e de todos os efeitos consequentes à formação contratual 
e execução (incluindo todo e qualquer tipo de pagamento), até ulterior deliberação. Nas palavras 
da Conselheira Maria Adélia Sales: “De fato, ao fazer uso do menor preço global para embasar a 
sua decisão (muito embora o tópico 1.3 do instrumento editalício fizesse a previsão do menor 
preço por item), o responsável não apresentou (à época da realização do procedimento e/ou por 
ocasião de sua manifestação prévia nos presentes autos) os motivos técnicos/econômicos da sua 
escolha. Por conseguinte, não há como se aferir, com a precisão que o caso requer, o alcance, a 
partir da ampla competitividade, da proposta mais vantajosa ao interesse público. Na verdade, a 
presunção milita em sentido contrário; é que os itens licitados (conforme termo de referência) 
são perfeitamente divisíveis, não possuindo, demais disso, relação de complementaridade entre 
si, de forma que a contratação individual seria perfeitamente recomendável”. Processo nº 
300337/2020-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 
 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2185%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 27 de 79 

1.1.36 Consulta. Empresa pública e sociedade de economia mista. Licitação. Lei nº 13.303/2016. 
Sigilo do orçamento estimativo. Momento da divulgação. O TCE/SC respondeu Consulta 
acerca dos procedimentos licitatórios realizados pelas empresas públicas e sociedades de 
economia mista com a criação do Prejulgado 2242 que possui o seguinte entendimento: “1. Nas 
licitações realizadas por empresa estatal ou sociedade de economia mista, inclusive na modalidade 
de pregão, salvo as hipóteses de julgamento pelo critério de maior desconto ou de melhor técnica, 
em regra vigora o sigilo do valor estimado para a contratação (orçamento), podendo a autoridade 
administrativa competente, nos termos do art. 34 da Lei n. 13.303/2016, justificadamente, decidir 
pela dispensa do sigilo em qualquer fase do processo. 2. É recomendável que o regulamento 
interno de licitações e contratos, editado com fundamento no inciso IV do art. 40 da Lei nº 
13.303/2016, contenha disciplinamento quanto às hipóteses excepcionais de divulgação do valor 
estimado da contratação do art. 34 do estatuto jurídico das empresas públicas e das sociedades 
de economia mista e quanto ao momento em que poderá ser divulgado depois de encerrada a 
fase competitiva. 3. Não havendo disciplinamento no regulamento interno de licitações e 
contratos de empresa pública ou de sociedade de economia mista, mediante previsão no edital 
(princípio da publicidade e julgamento objetivo), o sigilo do valor estimado da contratação deverá 
permanecer até o encerramento fase da competitiva do procedimento licitatório (fase de 
negociação - § 3º do art. 57 da Lei n.13.303/2016) ou da fase de habilitação (art. 59 da mesma 
Lei), previamente ao momento em que os licitantes deverão manifestar eventual interesse em 
interpor recursos em face da decisão administrativa, em atenção aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa”. Trata-se de processo relativo à consulta formulada pela Diretora-Presidente 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. – EPAGRI, 
acerca de dúvidas quanto à aplicação da Lei n. 13.303/2016, no que se refere aos procedimentos 
licitatórios realizados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. Inicialmente, o 
Relator mencionou os questionamentos formulados pela Consulente: “Caso a Epagri adote a 
modalidade pregão (art. 32, IV, da Lei Federal nº 13.303/2016), o valor estimado da contratação 
segue a regra do sigilo (art.34 da Lei Federal nº 13.303/2016) ou deve ser obrigatoriamente 
divulgado? A decisão pela liberação do sigilo não seria discricionária, de acordo com a Lei das 
Estatais, inclusive no caso de adoção da modalidade pregão? Caso adotado o sigilo do valor da 
contratação, seja no pregão ou no procedimento de licitação da Lei Federal nº 13.303/2016, é 
possível prever a sua liberação na fase de negociação (e não apenas na fase de preparação) ou 
haverá violação, a contrário sensu, ao art. 57, § 2º, da Lei Federal nº 13.303/2016, que foi vetado? 
Em caso positivo, essa previsão de liberação na fase de negociação pode ser no próprio edital ou 
é necessário constar sua previsão expressa no regulamento referido no artigo 40 da Lei Federal 
nº 13.303/2016? Caso adotado o sigilo nas licitações das estatais, o valor deverá ser divulgado na 
fase de adjudicação ou se estará violando, a contrário sensu, o art. 34, § 4º, da Lei Federal nº 
13.303/2016, que foi vetado? Em que momento deve ser divulgado o orçamento inicialmente 
sigiloso? É uma decisão discricionária? Deverá ser disponibilizado apenas quando da 
disponibilização das informações contratuais previstas no art. 88 da Lei Federal nº 13.303/2016, 
ou deverá ser mantido sigiloso?”. O Relator informou que “a Lei nº 13.306/2016 fixou novo 
marco regulatório para as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, dos 
Estados e dos Municípios. A regulação desse estatuto jurídico inclui os procedimentos 
licitatórios. A Lei contém capítulo específico com as regras para licitações. Com isso, as licitações 
seguem regras próprias, não se aplicando a norma geral de licitações e contratações da Lei nº 
8.666/1993, salvo em relação a ponto específico referente à desempate de propostas e quanto às 
infrações criminais”. Ademais, “a Lei nº 13.306/2016 não estabeleceu modalidades de licitações, 
mas apenas um único procedimento a ser seguido (rito), de modo que se pode dizer que há 
somente uma modalidade. Há exceção quando se tratar de aquisição de bens e serviços comuns. 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2242
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Neste caso, a Lei nº 13.306/2016 preconiza que as empresas públicas e empresas de economia 
mista devem adotar de forma preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, 
instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002”. Para o Relator, “no caso dessa modalidade, 
o estatuto jurídico remete à lei específica do pregão. Além das regras estabelecidas no corpo da 
referida Lei, o seu art. 40 estabelece que as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
devem publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível 
com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a glossário de expressões técnicas, cadastro de 
fornecedores, minutas-padrão de editais e contratos, procedimentos de licitação e contratação 
direta, tramitação de recursos, formalização de contratos, gestão e fiscalização de contratos, 
aplicação de penalidades, recebimento do objeto do contrato”. O Relator explicou que o tema da 
Consulta diz respeito à questão do sigilo (não divulgação pública) do orçamento da entidade 
promotora da licitação, ao menos antes do julgamento das propostas, pois haveria dúvidas quanto 
à eventual obrigatoriedade e em qual momento, complementando que “é sabido que toda 
contratação pública deve ser precedida de pesquisa de preços no mercado, visando se ter um 
parâmetro para as despesas com a contratação pretendida, ou seja, um valor estimado 
(orçamento)”. Assim sendo, relembrou que “a Lei nº 8.666/1993 prescreve que os interessados 
têm direito a conhecer esse orçamento, detalhado em planilhas contendo os itens componentes 
do objeto e seus preços unitários (art. 40, § 2º). Na Lei 10.520/2002, que instituiu a modalidade 
de pregão, já foi prevista restrição à divulgação do orçamento, deixando de ser obrigatória” Sobre 
o art. 34 da Lei nº 13.306/2016, o Relator salientou que “o valor estimado do contrato a ser 
celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se 
à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta 
Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 
propostas” e que. “o novo estatuto jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista fixou, como regra, a manutenção do sigilo. Mas, prescreve que se o critério de julgamento 
for o maior desconto ou a melhor técnica, o valor estimado deve constar do instrumento 
convocatório”. E ainda destacou que o “caráter sigiloso do valor estimado do objeto da licitação 
se aplica aos interessados em participar da licitação, mas não pode ser sonegado, a qualquer 
tempo, aos órgãos de controle externo e interno. No parecer da Diretoria técnica ficou 
adequadamente delineado que além das situações em que o critério de julgamento for o maior 
desconto ou a melhor técnica (havendo obrigatoriedade de informação do valor máximo no 
edital) há hipótese de o gestor, de forma justificada, disponibilizar o valor estimado da 
contratação. Mas deve tratar se de situações excepcionais, em que tal informação se revelar a 
melhor opção para a obtenção da proposta mais vantajosa”. O Relator entendeu que a divulgação 
do valor estimado pode ocorrer depois da fase competitiva (negociação de preços) ou do 
julgamento da habilitação, de modo a não prejudicar o contraditório na fase de recurso, contudo 
destacou que “é recomendável que a entidade promova regulamentação, por meio do seu 
regulamento de licitações (art. 40, inc. IV da Lei n. 13.303/2016), dessas hipóteses de situação 
excepcionais de divulgação do valor estimado, bem como do momento em que poderá ser 
divulgado depois do julgamento da licitação”.  Por fim, o Relator esclareceu que “a falta de 
divulgação do valor estimado não significa que a entidade pode deixar de disponibilizar todos os 
elementos que compõem o objeto, inclusive em planilhas (itens, quantidades, especificações). 
Apenas não serão informados os valores”. @CON-19/00318161, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 75, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.37 Consulta. Rádio comunitária. Conhecimento. Matéria examinada pela Corte. 
Manutenção de entendimento. Administração Pública. Radiodifusão comunitária. 
Contratação. Impedimento. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo Presidente da 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900318161
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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Câmara Municipal de Agronômica acerca de contratação ou patrocínio de rádio comunitária pela 
Administração Pública, com o objetivo de modificar a orientação contido no Prejulgado 2220, 
de modo a permitir que os órgãos públicos possam contratar rádios comunitárias com o objetivo 
de divulgar atos oficiais e ações institucionais. Trata-se de Consulta acerca dos 
Prejulgados 1399, 1537 e 1788, alterados pela decisão no processo @CON-17/00198537, no 
qual deu origem ao Prejulgado 2200. Inicialmente, o Relator destacou que “a matéria é bastante 
controversa, a ponto deste Tribunal de Contas ter um entendimento e modificá-lo na apreciação 
do processo de consulta n. @CON-17/00198537”. O Relator constatou que “tanto a Associação 
das Rádios Comunitárias quanto o Ministério Público de Contas mencionaram a decisão do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (Processo n. 231169/2017), para legitimar a possibilidade 
de concessão de apoio cultural, na forma de subvenção social, às fundações e associações 
comunitárias, sem fins lucrativos, que exploram o Serviço de Radiodifusão Comunitária”. 
Contudo, o Relator observou “que sobressai nos Tribunais de Contas do país entendimento que 
corrobora o atual posicionamento desta Corte em relação à matéria discutida nestes autos”. O 
Relator resumiu uma série de decisões relativas à questão. Cita o processo TCE-209830-1/2018 
do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro: “A contratação de veículo de comunicação (jornais 
impressos) pela Câmara Municipal para a divulgação das informações referentes às tramitações 
dos anteprojetos/projetos de lei e demais normativos da Casa Legislativa encontra amparo no 
art. 37, caput, da Constituição Federal, desde que atendidos os princípios da impessoalidade, da 
economicidade, da eficiência administrativa e da moralidade, devendo ser precedida de 
procedimento licitatório, conforme determina o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
assegurado o controle externo deste Tribunal de Contas quanto à legitimidade do ato, aferindo-
se o atendimento ao interesse público primário em cada caso concreto; símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, sob pena de violação ao 
princípio da impessoalidade; c) Rádios comunitárias não podem ser contratadas pela Câmara 
Municipal para divulgação de informes legislativos e transmissão das Sessões Legislativas, tendo 
em vista o disposto no art. 1º, § 2º, e arts. 3º, 11, 18 e 19, todos da Lei nº 9.612/98”. Mencionou 
o Tribunal de Contas de Minas Gerais, nos autos de consulta n. 805981, cuja decisão possui a 
seguinte ementa: EMENTA: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO DE 
RÁDIOCOMUNITÁRIA – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – 
SERVIÇOS REMUNERADOS – IMPOSSIBILIDADE – DIRETRIZES DOS ART. 1º E 18 
DA LEI 9.612/98 – ATUAÇÃO RESTRITA DE RÁDIO COMUNITÁRIA – BENEFÍCIO 
NA FORMA DE APOIO CULTURAL – PRECEDENTES. Citou o entendimento do Tribunal 
de Contas do Espírito Santo, que igualmente, “não destoa desse posicionamento, consoante 
demonstra a decisão proferida nos autos da consulta n. 08967/2018-2 [...]: Quanto ao primeiro 
questionamento, em razão das rádios comunitárias estarem impedidas de firmar contratos 
onerosos com qualquer entidade, quer seja pública ou privada, o Poder Legislativo Municipal não 
pode contratar rádios comunitárias para divulgação de seus atos. A divulgação institucional dos 
atos do Poder Legislativo, como por exemplo, transmissão das sessões ordinárias pelas rádios 
comunitárias, somente poderá ocorrer de forma gratuita e por interesse restrito das Rádios 
Comunitárias”. Por fim, o Relator destaca a orientação do Tribunal de Contas do Paraná, “que 
ao julgar o processo de consulta n. 538923/15, exarou o Acórdão n. 5727/16, com a seguinte 
redação [...] Pode uma Câmara Municipal aderir a convênio para suprir os gastos mensais das 
transmissões de sessões legislativas? Pela impossibilidade de a Câmara Municipal firmar 
convênio/parceria para suprir os gastos mensais das transmissões de sessões legislativas em razão 
da natureza contratual e não de convênio do referido vínculo, bem como da restrição de sinal e 
da impossibilidade de conceder apoio cultural às rádios comunitárias, conforme já decidido pelo 
Acórdão nº 4228/2016 (processo nº 381757/15), cuja decisão de Consulta possui força 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2220
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1399
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1537
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1788
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700198537
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normativa, nos termos do art. 316 do Regimento Interno desta Corte de Contas”. Sobre 
entendimentos do TJSC, o Relator salientou a decisão do Agravo de Instrumento n. 4018164-
38.2019.8.24.0000, da relatoria do Des. Hélio do Valle Pereira, que negou provimento ao recurso 
de determinada rádio comunitária para participar de procedimento licitatório para divulgação de 
atos oficiais e publicidade institucional, e a decisão Apelação Cível n. 2015.032240-7, da relatoria 
da Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, com a seguinte ementa:“AÇÃO 
COMINATÓRIA. RÁDIO COMUNITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃOFAZER. 
PROPALADA ATRIBUIÇÃO FISCALIZATÓRIA EXCLUSIVA DOMINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES E ANATEL. PREFACIAL REJEITADA.ARTS. 1º, 3º E 18 DA LEI N. 
9.612/98 E ART. 32 DO DECRETO N. 2.615/98.PUBLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 
DIVULGAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.PROPAGANDA DESLEAL. RAIO DE 
ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO A UM RAIO DEMIL METROS DA ANTENA. VIOLAÇÃO 
CLARA NA HIPÓTESE. ADEMAIS ,PROIBIÇÃO A CONTRATAÇÃO COM O PODER 
PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. Não estando o debate relacionado a aspectos técnicos 
da difusão sonora, mas sim afeito à utilização indevida de propaganda, com danos à concorrência 
das demais rádios, não se trata de matéria cuja competência fiscalizatória encontra-se dentro das 
atribuições do Ministério das Comunicações ou Anatel, nos termos da Lei n. 9.472/97, a ponto 
de justificar a consequente remessa do feito à Justiça Federal. É vedada a divulgação de 
publicidade por rádio comunitária, ressalvada a de cunho cultural. Exegese dos arts. 1º, 3º e 18 
da Lei n. 9.612/98 e art. 32 do Decreto n. 2.615/98. Não pode a rádio comunitária alcançar área 
superior a mil metros da rede de transmissão (art. 6º do Decreto n. 9.612/98), determinação 
claramente descumprida na hipótese, já que sua antena fica a distância maior que esta, em relação 
ao município alcançado pela propagação. Finalizando, a proibição de as rádios comunitárias 
contratarem com o Poder Público também advém de norma cogente, a saber, art. 18 da Lei 
n.9.612/98”. Concluiu o Relator, “como se vê, no próprio Poder Judiciário há posições 
divergentes em relação ao tema, por essa razão e tendo em vista a análise já efetuada, por ocasião 
da apreciação dos autos n. @CON-17/00198537”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do 
Relator: “Consulta. Rádio comunitária. Conhecimento. Matéria examinada pela Corte. 
Manutenção de entendimento. O tema atinente às rádios comunitárias foi apreciado 
recentemente nos autos @CON-17/00198537 à luz da Lei (federal) n. 9.612/98. Assim, a 
providência a ser adotada é cientificar o consulente acerca dos prejulgados desta Corte sobre a 
matéria, os quais permanecerão inalterados”. CON-19/00372700, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 75, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.38 Recurso de Reexame. Chamamento Público. Edital. Definição de critérios inadequados. 
Direcionamento e prazo exíguo de publicação do edital. Manutenção das penalidades 
aplicadas.  O TCE/SC negou provimento ao Recurso de Reexame sobre edital de Chamamento 
Público com critérios inadequados, direcionamento e prazo exíguo de publicação do edital, com 
o seguinte entendimento: “A definição de critérios inadequados como o tempo de serviço 
prestado à unidade privilegia entidades que já prestam serviços gerando direcionamento do 
procedimento. A existência de prazo exíguo entre a publicação do edital e a entrega das propostas 
compromete o caráter competitivo do certame, prejudicando a proposta mais vantajosa à 
Administração”. Trata-se de Recurso de Reexame interposto pela ex-Secretária de Assistência 
Social do Município de São José, em face de decisão exarada no processo DEN-15/00063069, 
que julgou parcialmente procedente a denúncia e aplicou multa à Recorrente pelas seguintes 
irregularidades: a) adoção de critérios inadequados, inapropriados e impertinentes de avaliação da 
“qualificação técnica e capacidade operacional” das proponentes, não garantido o alcance da 
“melhor proposta”, por afrontar os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, 
previstos no caput do art.3º da Lei n. 8.666/93 e contrariar o § 1º do mesmo artigo e o art. 37, 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900372700
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500063069


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 31 de 79 

XXI, da Constituição Federal; b) em razão da definição de prazo exíguo entre a publicação do 
edital e a entrega das propostas, prejudicando a elaboração destas e, consequentemente, 
maculando a busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em afronta ao art. 
3º da Lei n. 8.666/93. Quanto ao direcionamento do Chamamento Público n. 001/2015, o 
Relator concordou com o entendimento do Ministério Público de Contas “que os critérios 
direcionaram o certame em prol de interessado que já havia firmado convênios com a Prefeitura 
Municipal, inviabilizando a escolha de entidade eventualmente mais bem capacitada operacional 
e tecnicamente”. De acordo com o Relator, “o chamamento público, conforme o conceito 
estampado no art. 2º da Lei n. 13.019/14, é o procedimento destinado a selecionar organização 
da sociedade civil para firmar parceria com o poder público, por meio de termo de colaboração 
ou de fomento. O mesmo artigo acima citado assegura que o procedimento deve garantir a 
observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. Ademais, “apesar de não 
ser modalidade licitatória, como bem pontuou o órgão ministerial, a Administração não está livre 
para firmar instrumentos sem qualquer parâmetro objetivo de escolha, especialmente quando se 
trata de ajuste que envolva repasse de dinheiro público a entidades privadas”. E complementou: 
“além disso, no caso de celebração de convênios pela Administração, devem ser observadas as 
disposições da Lei n. 8.666/93, por força do seu art.116”. No entendimento do Relator, “os 
critérios estabelecidos no item 7.1 do edital de Chamamento Público n. 001/2015 não guardam 
respeito ao princípio da isonomia, uma vez que claramente privilegiam empresa que já celebraram 
convênio com o Poder Executivo Municipal. A alínea “a” estabelece pontuação de 0,5 a 2,0 (dois) 
pontos de acordo com o tempo de convênio (graduado em meses) firmado com o ente municipal 
e com o mesmo objeto do edital, como se o tempo de serviço prestado fosse um atestado de 
capacidade. Tal restrição não somente permite o privilégio de quem sempre contrata com a 
Administração, retirando oportunidade de novos prestadores, mas também desestimula a 
melhoria da prestação dos serviços pelos atuais”. Sobre a questão da diferença de pontuação 
estabelecida se justificar em razão do município se beneficiar da escolha de entidade que tiver 
conhecimento sobre a realidade municipal, o Relator entendeu que “o termo de referência deve 
ser específico o suficiente para descrever o objeto do convênio de modo propiciar aos 
interessados as informações necessárias e o detalhamento de dados acerca da realidade municipal 
é dever da Administração”. E ainda complementou, “a alínea ‘b’ estabelece pontuação de 0,5 a 
2,0 pontos de acordo com o tempo de convênio firmado com o ente municipal, especificamente 
junto à Secretaria de Assistência Social de São José, mesmo sem ter firmado convênio de mesmo 
objeto segundo a descrição do item ‘b’ [...]. Portanto, não necessariamente o município estaria 
escolhendo a entidade que melhor conhece sua realidade social”. Assim sendo, para o Relator 
“de qualquer forma, tanto a alínea ‘a’, quanto a alínea ‘b’ não se justificam, à luz do princípio da 
isonomia, desfavorecendo a escolha isonômica e imparcial de entidade que seja mais bem 
capacitada à prestação do serviço. Por último, com relação à afirmação da Recorrente de que 
apenas uma entidade se dispôs a participar do procedimento, o Relator analisou que “de fato é 
possível vislumbrar às fls. 38 e 39 que apenas duas empresas retiraram o edital junto à Prefeitura 
de São José. Ocorre que tal fato também depõe contra a recorrente, pois o motivo da reduzida 
participação no chamamento público pode ser justamente a existência destas cláusulas restritivas, 
que privilegiam apenas aquelas entidades que já possuem vínculo com o Município, 
desestimulando a participação de novos prestadores. Diante disso, deve ser mantida a multa 
aplicada à responsável”. Quanto ao prazo exíguo entre a publicação do edital e a entrega das 
propostas, o Relator observou que a Recorrente afirmou que “não há na lei obrigatoriedade de 
publicação integral do edital, mas apenas do processo administrativo, e que o prazo estaria em 
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conformidade com o Decreto Federal n. 6.170/2007 e a Portaria Interministerial n. 507/2011. 
Contudo, para o Relator, destaca-se, novamente, a aplicação da Lei de Licitações no caso de 
celebração de convênios (art. 116 da Lei n. 8.666/93). “Mesmo no que se refere ao decreto federal 
e portaria interministerial mencionados (que tratam de celebração de convênios entre órgãos e 
entidades da administração pública federal), pode-se afirmar que não foram adequadamente 
observados. A Portaria Interministerial n.507/2011 prevê no art. 7º, parágrafo único, o prazo 15 
(quinze) dias para publicação do edital de chamamento público”. O Relator salientou que, apesar 
da Recorrente afirmar que o edital foi publicado no diário oficial do Município de São José no 
dia 10.02.2015 (mais de 15 dias antes da aberturados envelopes, que ocorreu em 26.02.2015), tal 
publicação se refere apenas ao resumo do edital. A integralidade deste somente foi disponibilizada 
em 18.02.2015, conforme fl. 27 do processo originário. “Os participantes, portanto, tiveram 
apenas 8 dias para elaboração da proposta, o que privilegia, novamente, entidades que já 
prestavam serviços ao Município, comprometendo o caráter competitivo do certame”. Desta 
feita, como explicou o Relator “o princípio da publicidade - art. 37 da Constituição Federal - não 
foi observado de forma adequada, o que culminou em prejuízo na seleção da proposta mais 
vantajosa à Administração, razão pela qual deve ser mantida a penalidade aplicada”. O mesmo 
entendimento do Tribunal norteou a decisão e o voto do Relator nos autos @REC - 
18/00668209, Recurso de Reexame interposto pela Prefeita do Município de São José, em face 
de decisão proferida no processo DEN-15/00063069, sobre as mesmas irregularidades 
encontradas (edital de Chamamento Público que definiu critérios inadequados, com 
direcionamento e prazo exíguo de publicação do edital) e do qual extrai-se ementa idêntica: 
RECURSO DE REEXAME. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. DEFINICAÇÃO 
DE CRITÉRIOS INADEQUADOS QUE GERAM DIRECIONAMENTO E PRAZO 
EXÍGUO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PENALIDADES APLICADAS. NEGAR 
PROVIMENTO. @REC-18/00668110, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 75, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.2. Pessoal.  

 
1.2.1 Relatório de Segurança e investigação sigilosa de servidores públicos.    O Plenário, por 

maioria, deferiu medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e 
políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais 
identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e 
quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente 
expressar-se, reunir-se e associar-se. No caso, a ADPF foi ajuizada contra ato do MJSP de 
promover investigação sigilosa sobre grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança 
identificados como integrantes do “movimento antifascismo” e professores universitários. 
Segundo a inicial, a confecção de dossiê, que teria sido compartilhado com diversos órgãos, como 
Polícia Rodoviária Federal, Casa Civil da Presidência da República, Agência Brasileira de 
Inteligência, Força Nacional de Segurança e três centros de inteligência vinculados à Secretaria 
de Operações Integradas (Seopi), nas regiões Sul, Norte e Nordeste, viola os preceitos 
fundamentais da liberdade de expressão, reunião, associação, inviolabilidade de intimidade, vida 
privada e honra. Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ADPF. Vencido o 
ministro Marco Aurélio, que concluiu pela inadequação da ação ajuizada e julgou extinto o 
processo sem a apreciação da matéria de fundo. Pontuou que a base única do pedido formulado 
nessa ação é o versado pela imprensa em jornais e revista, sendo insuficiente para respaldar o 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800668209
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800668209
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500063069
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800668110
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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ajuizamento da ADPF. Quanto ao mérito, o colegiado destacou que o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição consubstancia elemento intrínseco ao Estado democrático de 
direito [Constituição Federal (CF), art. 5º XXXV] (1). Afirmou que é inadmissível, no 
ordenamento jurídico vigente, que ato administrativo, norma legal ou mesmo emenda 
constitucional dificulte, impeça ou bloqueie o acesso à jurisdição sob qualquer pretexto. O Estado 
não está acima da lei e nem pode agir fora dela, menos ainda da Constituição. Ademais, não há 
Estado de direito sem acesso à Justiça, porque os atos estatais deixam de ser controlados e o 
poder estatal torna-se absoluto e voluntarioso. Consignou que o serviço de inteligência do Estado 
é tema mais que sensível e não pode ser desempenhado fora de estritos limites constitucionais e 
legais, sob pena de comprometer a sociedade e a democracia em sua instância mais central, que 
é a de garantia dos direitos fundamentais. Por isso, os órgãos de inteligência de qualquer nível 
hierárquico de qualquer dos Poderes do Estado submetem-se também ao crivo do Poder 
Judiciário, porque podem incorrer em desbordamentos legais. Até mesmo atos do Judiciário são 
examinados e decididos, em sua validade constitucional e legal, à luz do Direito. Assim, é 
incompatível com o disposto no art. 5º, XXXV, da CF, subtrair do Poder Judiciário dados e 
informações objetivas que comprometam a função-dever de julgar os casos submetidos a seu 
exame. Assinalou que se distancia de dúvida razoável, a prática de investigar-se, sob o manto do 
segredo institucional e a ressalva de pretensa “salvaguarda das informações e documentos de 
inteligência”, sem definição objetiva e formal das bases e limites legais. A abertura de sindicância 
no MJSP, para a apuração de eventuais responsabilidades administrativas em relação aos fatos 
narrados nesta ADPF, e o comparecimento do ministro perante a Comissão Mista de Controle 
de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, para prestar esclarecimentos, não 
substituem a jurisdição constitucional a cargo do Supremo Tribunal Federal nem minimizam o 
dever de atendimento à determinação judicial, inicialmente não cumprida com o rigor legalmente 
determinado. São asseguradas, pela CF, as manifestações livres de expressão, de reunião e de 
associação, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, conferindo-se a todos a 
garantia da liberdade para veicular ideias e opiniões e para se reunirem e também para se 
associarem (CF, art. 5º, IV, X, XVI e XVII) (2). A liberdade de expressão, assim como todos os 
direitos fundamentais, não tem caráter absoluto e nem constitui escudo para imunizar o autor de 
prática delituosa. No caso dos autos, o relatório de inteligência teria sido preparado sobre pessoas 
e teriam sido colhidos dados pessoais, compartilhados sigilosamente com outros órgãos da 
Administração. Observou que os fatos não foram negados pelo MJSP, que se limitou a defender 
a necessidade de se resguardar o sigilo da atividade de inteligência e a afirmar que esse proceder 
não seria inédito. A manifestação do órgão ministerial conduz à conclusão, ao menos nesta fase 
processual, de haver plausibilidade dos dados relatados e dos argumentos apresentados e 
elaborados a partir de fatos divulgados pela imprensa. Desse modo, por cautela, deve-se 
determinar, judicialmente, a cessação ou o impedimento de qualquer comportamento de 
investigação secreta da vida de quem quer que seja, fora dos suportes constitucionais e legais 
garantidores do devido processo legal e do direito ao contraditório, pelos órgãos competentes. 
O Tribunal assinalou, ademais, que não se demonstrou a legitimidade da atuação de órgão estatal 
de investigar e de compartilhar informações de participantes de movimento político antifascista 
a pretexto de se cuidar de atividade de inteligência, sem observância do devido processo legal e 
quanto a cidadãos que exercem o seu livre direito de se manifestar, sem incorrer em afronta ao 
sistema constitucional ou legal. Não é aceitável a assertiva de que os dados colhidos em atividade 
de inteligência não seriam utilizados para persecução penal, mas para o “tratamento de 
conhecimento sobre elementos que, imediata ou potencialmente, possam impactar o processo 
decisório e ação governamental, bem como a defesa e a segurança da sociedade e do Estado”. 
Essa confissão não se compadece com o direito constitucional. O uso — ou o abuso — da 
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máquina estatal para a colheita de informações de servidores com postura política contrária ao 
governo caracteriza desvio de finalidade. Vencido o ministro Marco Aurélio, que indeferiu a 
cautelar. Esclareceu que, em um Estado democrático de direito, o centro político é o parlamento. 
Mesmo assim, insiste-se em deslocar matéria estritamente política para o STF, provocando 
incrível desgaste em termos de Poder Judiciário. Para o ministro, o relatório é, na verdade, um 
longo cadastro que envolve pessoas naturais e entidades com atuação privada e pública. Há, nesse 
documento, o acompanhamento de pessoas de diversos segmentos e ideologias. Portanto, são 
dados, mantidos em sigilo, necessários e indispensáveis à garantia da segurança pública. ADPF 
nº 72 MD/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 987, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo987.htm 

1.2.2 Pessoal. Pensão civil. Filha maior solteira. Extinção. Entendimento. A pensão civil 
deferida a filha maior solteira com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 somente 
pode ser extinta, em caráter irretratável, caso a beneficiária enquadre-se em, pelo menos, uma das 
seguintes hipóteses: i) ocupar cargo público permanente; ii) contrair casamento ou mantiver união 
estável; iii) perceber outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão 
prevista no art. 217, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.112/1990 e a prevista no art. 74, c/c 
o art. 16, inciso I, da Lei 8.213/1991. Acórdão nº 2175/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 324, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.3 Pessoal. Remuneração. Licença para atividade política. Candidato. Eleição. Município. 
Afastamento. Para fazer jus a afastamento remunerado para fins de desincompatibilização em 
virtude de candidatura em eleições municipais (art. 1º da LC 64/1990), é necessário que o servidor 
concorra a cargo eletivo em disputa no mesmo município onde exerce suas atribuições. Acórdão 
2285/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.4 Pessoal. Conselho de Fiscalização profissional. Passagens. Economicidade. Viagem a 
serviço. A aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais pelos conselhos de 
fiscalização profissional deve ser feita exclusivamente em classe econômica para os 
representantes oficialmente designados em organismos internacionais e empregados ocupantes 
de cargos em comissão de coordenadores e equivalentes, bem como para os demais empregados 
e convidados, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 27-A do Decreto 
71.733/1973 e no Acórdão 1.925/2019-Plenário, com a finalidade de dar cumprimento aos 
princípios da eficiência e da economicidade. Acórdão 2292/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 324, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.5 Técnico em Contabilidade. Conclusão do curso após a Lei nº 12.249/2010. Exame de 
suficiência. Desnecessidade. Direito ao registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
Data limite 1º. 6.2015. Art. 12, §2º, do Decreto-Lei nº 9.295/1946. Regra de transição. 
Revisão do entendimento jurisprudencial. Ao técnico em contabilidade que tenha concluído 
o curso após a edição da Lei n. 12.249/2010 é assegurado o direito de se registrar no Conselho 
de Classe até 1º de junho de 2015, sem que lhe seja exigido o Exame de Suficiência, sendo-lhe, 
dessa data em diante, vedado o registro. De início, registre-se a existência de precedente da 
Primeira Turma, no julgamento do REsp 1.452.996/RS, julgado em 3/6/2014 e publicado no 
DJe 10/6/2014, cuja orientação estabeleceu que a implementação dos requisitos para a inscrição 
no Conselho Regional de Contabilidade surge no momento da conclusão do curso. Em 
decorrência desse mesmo raciocínio, a jurisprudência do STJ, com olhos voltados para o primado 
do direito adquirido, firmou-se no sentido de que o exame de suficiência criado pela Lei n. 
12.249/2010 deveria ser exigido somente dos interessados que não tivessem completado o curso 
técnico ou superior em Contabilidade sob a égide da legislação pretérita. Contudo, após releitura 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo987.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3373.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d71733.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d71733.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1925%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=1cadf8d0-f378-11ea-b020-d92e408224d6
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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hermenêutica do art. 12, caput e de seu § 2º, do Decreto-Lei n. 9.295/1946 (com as modificações 
implementadas pela Lei n. 12.249/2010), verifica-se a presença de manifesta intenção do 
legislador em estabelecer requisitos distintos para o detentor do curso de bacharelado em Ciências 
Contábeis (nível superior) e para aquele que se formou como técnico em contabilidade (nível 
médio), com vista ao registro de ambos perante o Conselho de Contabilidade. Da atual grafia do 
art. 12 do Decreto-Lei n. 9.295/1946, então, pode-se afirmar que, desde 1º de junho de 2015, 
somente obtém registro no Conselho Regional de Contabilidade os bacharéis em Ciências 
Contábeis (nível superior), cujo curso de graduação seja reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e desde que também aprovados em específico Exame de Suficiência. A partir daquela 
data, portanto, os Conselhos de Contabilidade passaram a não mais deferir os registros solicitados 
por técnicos em contabilidade, cujo curso de nível médio, assim parece, restou inexoravelmente 
extinto com a nova legislação classista, ressalvadas, contudo, as hipóteses constantes da regra de 
transição. Por outro lado, somente aqueles profissionais que tenham completado o curso técnico 
em Contabilidade (nível médio) após a vigência da lei modificadora (Lei n. 12.249/2010), 
subordinaram-se ao requisito do Exame de Suficiência, como previsto na regra de transição 
prevista no alterado § 2º, do art. 12 do Decreto-Lei n. 9.295/1946. Entretanto, melhor analisando 
o tema, conclui-se pela impossibilidade de exigência de tal exame, mesmo em relação ao técnico 
formado após a edição da norma modificadora. O caput do art. 12 do Decreto-Lei n. 9.295/1946, 
ao estabelecer a aprovação no Exame de Suficiência como requisito para o bacharel em Ciências 
Contábeis obter o registro no Conselho Regional de Contabilidade, não fez qualquer referência 
ao técnico em contabilidade, possivelmente por se tratar de atividade em extinção. Ademais, o 
tão só viés gramatical do § 2º do art. 12 do Decreto-Lei n. 9.295/1946 sinalizou, em favor dos 
técnicos em contabilidade já registrados e aos que viessem a fazê-lo até 1º de junho de 2015, o 
pleno direito ao exercício da profissão, independentemente de submissão ao Exame de 
Suficiência, condicionante imposta somente aos bacharéis em Ciências Contábeis. De fato, o 
legislador foi extremamente objetivo e claro ao contemplar tal regra de transição, pois não 
mencionou nem deixou margem para que se considerasse a hipótese de qualquer restrição ao 
direito do técnico em contabilidade exercer sua profissão, desde que providenciasse seu registro 
no Conselho de Contabilidade nos quase cinco anos que se seguiram à edição da Lei n. 
12.249/2010, que deu nova redação, repita-se, ao art. 12 do Decreto-Lei n. 9.295/1946. Desse 
modo, embora a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevere que a implementação 
dos requisitos para o registro no conselho profissional surge no momento da conclusão do curso, 
há, no caso do técnico em contabilidade, expressa autorização legislativa (art. 12, § 2º, do Decreto-
Lei n. 9.295/46), assegurando-lhe o direito de se registrar no Conselho Regional de Contabilidade 
até 1º de junho de 2015, sem exigência normativa do Exame de Suficiência, já que, a partir dessa 
data, não mais lhe seria permitido tal registro, salvo nos casos em que houvesse direito adquirido. 
REsp 1.659.767-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 677, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

1.2.6 Honorários contratuais vinculados a recursos do FUNDEB – Medida concedida. O MPC 
ofereceu Representação com pedido de Medida Cautelar relativa a suposta irregularidade no 
instrumento firmado com a pessoa jurídica Edberto Quirino & Advogados Associados S/S, 
mediante processo de inexigibilidade de licitação, objetivando recuperar valores devidos pela 
união ao FUNDEF. A Relatoria destacou que foram “evidenciados vícios que vão desde o não 
preenchimento dos requisitos do art. 25 da Lei de Licitações (singularidade do objeto e notória 
especialização), o pagamento com recursos do FUNDEB para serviços estranhos à ação e 
manutenção do ensino até a exorbitância na atribuição de percentual dos honorários frente à 
ausência de complexidade técnica”. A contratação da sociedade advocatícia do caso em tela, “com 
o fim de receber valores decorrentes de diferenças em transferências do FUNDEB por 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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inexigibilidade de licitação sem os requisitos necessários (...) caracteriza burla ao procedimento 
licitatório.” A matéria foi “reiteradamente discutida no âmbito desta Corte de Contas, sendo 
pacífica a jurisprudência do TCMGO pela ilegalidade da contratação por inexigibilidade de 
licitação, inconstitucionalidade dos honorários contratuais vinculados aos recursos do FUNDEB 
e previsão de honorários contratuais incompatíveis com o serviço (ACÓRDÃO Nº 06076/2019 
- Tribunal Pleno, Relator Cons. Valcenôr Bráz de Queiróz, ACÓRDÃO Nº 02473/2018 - 
Tribunal Pleno, Relator Cons. Maria Teresa, ACÓRDÃO Nº 05293/2019 - Tribunal Pleno 
Relator Cons. Flávio Monteiro de Andrade Luna)”. O Relator apresentou proposta de Voto no 
sentido de conceder medida cautelar para determinar a imediata suspensão do Contrato na fase 
em que se encontra, e que o Prefeito se abstenha de efetuar qualquer pagamento do aludido 
ajuste. Aprovado por unanimidade. Acórdão nº 04128/2020, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 25, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf 

1.2.7 Ilegalidade na transposição de cargos de Vigilante para Guarda Municipal. Representação 
oferecida pelo MPC, com pedido de medida cautelar, relatando suposta transposição de cargos. 
O MPC constatou a publicação da Lei Municipal nº 4.181/20, por meio da qual seria possível o 
aproveitamento dos servidores ocupantes do cargo de Vigilantes, lotados na Guarda Civil 
Municipal, no cargo de Guarda Civil. Alegou que, apesar de legislação local referir-se a 
aproveitamento de servidores efetivos que estariam em disponibilidade, devido à extinção do 
cargo de Vigia, a situação configura transposição de cargos, em afronta ao princípio 
constitucional do concurso público, disposto no inciso II do art. 37 da CF/88 e na Súmula 
Vinculante nº 43 do STF. Apontou que as atribuições e responsabilidades das Guardas Civis 
Municipais, fixadas pela Lei nº 4.183/20, são mais amplas que as de Vigilantes, cujas atividades 
administrativas são de menor complexidade. Ressaltou, ainda, a incompatibilidade do requisito 
de escolaridade para tais cargos, já que o transposto exige como requisito de escolaridade o ensino 
médio completo, e o originário, apenas ensino fundamental. As alegações do Parquet foram 
acolhidas na integralidade pelo Relator; a Medida Cautelar nº 009/20, expedida 
monocraticamente em 5.8.20, foi referendada pelo Plenário. O Relator entendeu estar presente 
o perigo da demora, diante da edição da Lei nº 4.183/20 – que dispôs sobre o aproveitamento 
de servidores efetivos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal de forma ilegal – e Lei nº 
4.181/20 – que criou 200 (duzentos) cargos de Guarda Municipal, que serão providos mediante 
transformação de cargos ocupados por Vigilantes – e a plausibilidade jurídica do pedido. O Voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 04293/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 25, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf 

1.2.8 Medida Cautelar – Irregularidade na nomeação de cargo comissionado de controlador 
interno do município. Em Denúncia, julgada procedente pelo Plenário, referente à 
irregularidade na nomeação do Controlador Interno, o Relator destacou que a Lei Orgânica 
Municipal veda a nomeação de servidores comissionados que tenham sido responsabilizados ou 
condenados pela prática de infrações penais, cíveis ou administrativas que configurem hipótese 
legal de inelegibilidade. Constatou, no sistema de processos eletrônicos do TJGO, a existência de 
nove ações de improbidade administrativa em desfavor do servidor nomeado; duas ações de 
execução relativas a débitos imputados em seu desfavor, por danos causados ao erário; uma ação 
popular; uma condenação em âmbito judicial, com decisão transitada em julgado, com incurso 
no inciso XII do art. 10 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e contas 
rejeitadas pelo TCMGO. Informou que o art. 1º da referida Lei Orgânica impede a nomeação ou 
manutenção, no âmbito da administração pública municipal, em cargo comissionado de servidor 
com contas rejeitadas ou condenado judicialmente. O Plenário deferiu Medida Cautelar, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
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determinando o afastamento provisório, de imediato, sem remuneração, do controlador interno 
da Prefeitura, por estarem presentes os requisitos autorizadores periculum in mora e fumus boni 
iuris, de forma a se evitar o risco de ineficácia da decisão de mérito e de novos danos ao erário, 
nos termos do disposto no art. 53 e § 2º do art. 56, ambos da LOTCMGO. Acórdão nº 
04462/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 25, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf 

1.2.9 Pessoal. 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 Jurisprudência 
do TCU Nº 326, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

1.2.10 Fixação de subsídios e teto remuneratório. O Plenário retomou julgamento de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada em face dos artigos 11 e 35, bem como da expressão “a que se 
refere o art. 47-A desta Lei”, contida nos artigos 13, 14, 15 e 19 da Lei Complementar (LC) 
111/2006 do estado do Rio de Janeiro, a qual alterou diversos dispositivos da LC 15/1980, que 
trata da organização da Procuradoria-Geral do estado (Informativo 919). As normas impugnadas 
estabelecem, para os integrantes da classe final da carreira da Procuradoria, subsídio fixado em 
valor não inferior ao limite indicado no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal (CF), ou seja, 
90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio pago aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Em voto-vista, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do ministro Marco Aurélio 
(relator) e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para, ao conferir interpretação 
conforme a Constituição ao dispositivo impugnado, definir que a retribuição estipendial da classe 
final da carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro fixada no art. 47-A da LC 15/1980 
corresponde ao valor fixado pela Lei federal 11.143/2005, em vigor no momento em que editada 
a LC 111/2006. Afirmou que não há vinculação automática e, desde a aplicação da norma 
impugnada até hoje, toda vez que o teto foi aumentado, houve a necessidade da edição de novas 
leis para concretizar os aumentos dos procuradores. Pontuou que a interpretação conforme à 
Constituição garante que a lei não poderá ser utilizada para dar um aumento automático. Os 
ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Gilmar Mendes acompanharam a divergência. Já os 
ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski votaram com o relator pela 
procedência do pedido. O ministro Luiz Fux acrescentou que a norma em comento afronta o 
pacto federativo, porque a fixação de remuneração de servidor público estadual por norma 
jurídica federal contraria o princípio constitucional de iniciativa reservada ao chefe do Poder 
Executivo. Equiparar à legislação federal retira automaticamente a competência constitucional 
do Poder Executivo local. Além disso, o emprego da técnica da interpretação conforme não é 
cabível no caso sub examine, sob pena de, usurpando a função legislativa, reescrever o que está 
previsto na lei. Interpretação conforme somente é possível quando o texto dá margem a várias 
interpretações, o que não ocorre na espécie. Em seguida, o julgamento foi suspenso em virtude 
do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. ADI 3697/RJ, Informativo do STF nº 990, 
disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/informativo/informativoSTF.asp 

1.2.11 Remuneração. Licença para atividade política. Candidato. Eleição. Município. 
Afastamento. Para fazer jus a afastamento remunerado para fins de desincompatibilização em 
virtude de candidatura em eleições municipais (art. 1º da LC 64/1990), é necessário que o servidor 
concorra a cargo eletivo em disputa no mesmo município onde exerce suas atribuições.  Acórdão 
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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nº 2285/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.12 Pensão civil. União estável. Comprovação. Companheiro. Filho. A existência de filho do 
instituidor da pensão com a alegada companheira é apenas um indício, não sendo suficiente para 
caracterizar a união estável e habilitar a companheira como beneficiária da pensão. Acórdão nº 
8549/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.13 Pensão civil. União estável. Comprovação. Escritura pública. Justificação judicial. A 
escritura pública declaratória de união estável, assim como a sentença de justificação judicial, por 
si só, não é suficiente para comprovar a existência de união estável para fins de concessão de 
pensão. Acórdão nº 8549/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  

1.2.14 Remuneração. Vantagem pecuniária. VPNI. DNOCS. A parcela Complementação Salarial, 
originária do Decreto-lei 2.438/1988, deve ser paga na forma de VPNI, sujeita apenas aos 
reajustes gerais dos servidores públicos, e deve ser absorvida pelos aumentos posteriores da 
remuneração da categoria (art. 14 da Lei 12.716/2012), Acórdão nº 8989/20, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 82, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.15 Subsídios pagos acima do teto do artigo 29, VI, da Constituição Federal. Ato doloso de 
improbidade administrativa. Pretensão condenatória de ressarcimento ao Erário. 
Prescrição. Afastamento. Inteligência da tese firmada pelo STF no Tema nº 897 de 
Repercussão Geral. A 1ª Câmara reconheceu como imprescritível a pretensão condenatória de 
ressarcimento ao erário de subsídios pagos acima do teto do art. 29, VI, da Constituição Federal, 
ao Presidente de Câmara Municipal, por configurar ato doloso de improbidade administrativa, 
em inteligência da tese fixada pelo STF no Tema nº 897 de repercussão geral, e também na 
jurisprudência consolidada do TSE. Asseverou o Relator: "Embora esse entendimento diga 
respeito à ação de ressarcimento na esfera do Poder Judiciário – já que versa sobre a ação judicial 
de execução do título executivo oriundo de decisões dos Tribunais de Contas –, entendo que ele 
gera reflexos diretos também à própria persecução do dano ao erário no âmbito do processo de 
contas, pena de se gerar flagrante contradição no sistema de controle externo”. Nesse sentido, 
afirmou: “ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado desse decisum, a adoção dessa tese 
implica no afastamento, no caso concreto, por inconstitucionalidade material, de parte do art. 
116 da LCE nº 464/2012, isso porque tal preceito estabelece a inaplicabilidade das normas que 
regem a prescrição no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte à 
atuação fiscalizadora para a verificação da ocorrência de danos ao erário. ” O Relator concluiu 
que, “ao se negar aplicação ao referido art. 116 da LCE nº 464/2012, o que faço agora, inclusive, 
em obséquio ao reconhecimento dessa competência também aos Tribunais de Contas (a exemplo 
do CNJ e do CNMP) pela jurisprudência consolidada do STF – na hipótese não há declaração 
de inconstitucionalidade, mas negação de aplicação da norma jurídica ao caso concreto em razão 
de seu conflito direto com a Constituição Federal –, dispensando, inclusive, a regra de reserva de 
plenário, ou seja, o pronunciamento prévio do Tribunal Pleno – dado o precedente, reprise-se, 
em sede de repercussão geral do próprio STF com relação à prescritibilidade do dano ao erário 
–, considero adequado passar a empregar, por analogia, à prescrição de ressarcimento ao erário, 
integralmente, as mesmas regras cabíveis à pretensão punitiva no âmbito desta Corte de Contas". 
Prosseguindo, o Relator considerou “aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário os mesmos 
prazos e marcos interruptivos e suspensivos de prazos previstos na LCE nº 464/2012 para a 
pretensão punitiva no âmbito deste Tribunal de Contas, diante do que decidiu o STF quando da 
fixação das já citadas teses dos Temas 666, 897 e 899 de repercussão geral, necessário, para fins 
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de exame da prescritibilidade ou não da pretensão condenatória de reparação de prejuízos ao 
erário, perquirir o elemento subjetivo dolo, com vistas a enquadrar (ou não) as condutas a serem 
escrutinadas nestes autos como atos dolosos de improbidade administrativa – o que as tornaria 
imprescritíveis –, técnica que considero plenamente possível em sede incidental na esfera dos 
Tribunais de Contas – a exemplo do que fazem outros órgãos do próprio Poder Judiciário que 
não têm competência em razão da matéria e da pessoa para processar e julgar atos de improbidade 
administrativa, mas o abordam incidenter tantum, como o faz a Justiça Eleitoral para exame da 
inelegibilidade plasmada do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990 –, vez que em termos 
de mérito, propriamente, somente ao Poder Judiciário lhe é dado fazê-lo, em face de 
competências específicas reconhecidas a determinados órgãos que compõem a sua estrutura 
orgânica, com potencial de gerar coisa julgada material em decorrência do trânsito em julgado de 
decisões definitivas sobre o assunto.” Por conseguinte, a matéria foi julgada irregular, e, nos 
termos do art. 75, II e IV, e §§ 2º e 4º, I, da LCE nº 464/2012, o Chefe do Poder Legislativo à 
época foi condenado a ressarcir ao erário municipal. Por fim, a pretensão punitiva, em detrimento 
das falhas formais foi considerada prescrita, com arrimo no art. 111, caput, da LOTCE. 
Julgamento à unanimidade. Processo nº 701092/2012, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 4, disponível 
em:http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042
020__TCE_RN_final.pdf 

1.2.16 Representação. Remuneração de Agentes Político. Reajuste do subsídio dos vereadores 
no curso da legislatura. Descumprimento do prazo estabelecido no art. 21 da LRF para 
majoração dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais. 
Nulidade do ato que resultou no aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão. 
Precedente Proc. 14526/2012. Medida acautelatória de suspensão de pagamentos. 
Periculum in mora em se aguardar o trânsito em julgado da decisão para que seja exigido 
o seu cumprimento. Aplicação de multa. Assentou-se que, consoante decidido no Processo 
de Consulta nº 5797/2015-TC, os subsídios dos vereadores não podem sofrer reajustes no curso 
da Legislatura, nem mesmo por ocasião da revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 
da Constituição Federal. Destacou-se, ainda, que a publicação da lei que majorou os subsídios de 
agentes políticos do Poder Executivo deve ocorrer até 03 de julho, pois o processo legislativo só 
se encerra com a publicização do ato, por força do art. 21, da RLF. Ao citar precedente da Casa, 
Proc. nº 14526/2012, reputou-se necessária a adoção de medida acautelatória de suspensão dos 
pagamentos dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais com base na lei 
municipal, sob pena de ressarcimento das diferenças indevidamente pagas pelo próprio 
ordenador da despesa, acrescidas de multa, em razão do periculum in mora em se aguardar o 
trânsito em julgado da decisão para que seja exigido o seu cumprimento. Os Conselheiros 
confirmaram a medida cautelar para que se abstivesse de editar ato que majorasse os subsídios 
dos Vereadores no decorrer da legislatura, inclusive mediante revisão geral anual, com 
fundamento no art. 29, caput, da CF, bem como reconhecer a nulidade dos atos de pagamento 
realizados ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Secretários Municipais, com a imediata suspensão, 
sob pena de ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior, de responsabilidade pessoal do 
ordenador da despesa, acrescido de multa sobre o que foi pago indevidamente, devendo os 
agentes ser remunerados com base no subsídio fixado na Lei anterior. O colegiado aplicou multa 
pelo descumprimento de determinação do Tribunal, e pela infração aos artigos 16 e 21, parágrafo 
único, da LRF, este último sucedido pelo art. 21, II, do mesmo diploma legal, além de 
representação ao Ministério Público do Estado. Processo nº 16345/2016, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 4, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

1.2.17 Denúncia. Acumulação ilegal de cargos públicos. Possibilidade de acumulação de 
cargos pelo assistente social condicionada à atuação na área da saúde. Afastamento do 
cargo efetivo deferido mediante licença não remunerada não descaracteriza a 
acumulação ilegal. Inteligência da Súmula 246 do TCU. Restituição devida quando 
constatada a não contraprestação de serviços, sob pena de configurar enriquecimento 
sem causa da Administração. A autoridade administrativa tem dever legal de promover 
a apuração imediata da situação irregular mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar. Ausência de direito adquirido quando se trata da percepção 
de valores flagrantemente ilícitos. Ressarcimento ao erário. Solidariedade entre 
ordenador de despesa e a servidora. Pontuou-se a impossibilidade de acumulação de cargo 
efetivo de Assistente Social com o cargo comissionado de Assistente Técnico, uma vez que 
conforme o entendimento jurisprudencial, na esteira de decisões do STF e STJ, a acumulação de 
cargos pelo Assistente Social só é possível na hipótese desse profissional integrar o quadro de 
pessoal da área de saúde da entidade, sendo que a situação analisada não configurou a hipótese 
prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Pontuou-se que o afastamento do 
cargo efetivo deferido em favor de servidora, ainda que sem remuneração, não descaracteriza a 
acumulação ilegal dos cargos, pois que persiste o vínculo jurídico da servidora com o município, 
o qual somente findaria com a sua exoneração/demissão, nos moldes da Súmula 246 – TCU. 
Assentou-se que não seria possível considerar irregular a cumulação de cargos públicos levando 
em conta única e exclusivamente a carga horária estipulada em normas infraconstitucionais, ou 
constantes de informações funcionais dos servidores públicos. Destacou-se que a jurisprudência 
do TCU se firmou no sentido de que a restituição de valores pago a servidores somente seria 
devida caso fosse constatada a não contraprestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem 
causa da administração. Já o valor pago à servidora, a título de quinquênio após seu afastamento 
não remunerado, configurou dano ao erário, vez que não houve direito adquirido porque se 
tratou de percepção de valores flagrantemente ilícitos, sendo devido seu ressarcimento, de forma 
solidária, pelo ordenador de despesa e pela servidora. Consignou-se, ademais, que é dever da 
autoridade administrativa, sempre que tiver ciência de irregularidade funcional, promover a 
apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos moldes do 
Regime Jurídico Único adotado por cada ente, inclusive, quanto à possibilidade de oportunizar à 
servidora o exercício do direito de opção por um dos cargos que exercia Processo nº 7719/2014 
– TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

1.2.18 Recurso de Reexame. Servidores. Remuneração. Teto fixado pela Constituição Federal. 
Procuradores municipais. Honorários. Ressarcimento aos cofres públicos. O TCE/SC 
negou provimento ao recurso interposto por ex-Prefeito Municipal de Itapoá relativo a 
irregularidades no pagamento de honorários de sucumbência aos Procuradores Municipais de 
Itapoá e a pagamentos de remuneração acima do limite estabelecido pelo art. 37, inciso XI da 
Constituição Federal. Trata-se de Recurso de Reexame interposto pelo ex-Prefeito Municipal de 
Itapoá, em face da decisão proferida no processo @RLA-15/00366479, no qual o Recorrente 
pleiteia a revisão dos itens que tratam do pagamento de remuneração em valores acima do teto 
fixado constitucionalmente, e estabelecem prazo para adoção de medidas com vistas à adequação 
dos valores salariais às regras vigentes; ressarcimento aos cofres públicos do dano decorrente da 
inobservância do teto salarial de Procuradora Municipal; instauração de Tomada de Contas 
Especial, no caso de restarem infrutíferas as providências administrativas; e comprovação ao 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500366479


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 41 de 79 

Tribunal acerca do resultado das medidas adotadas. Inicialmente, o Relator resumiu as alegações 
recursais em tópicos elencados: 1) Pagamentos de honorários de sucumbência aos Procuradores 
Municipais; 2) Pagamentos de remuneração aos Procuradores acima do limite estabelecido pelo 
art. 37, inciso XI da Constituição Federal; e 3) Do exame do item 6.3.2 da deliberação recorrida 
(adotar as providências administrativas necessárias visando ao ressarcimento aos cofres públicos 
do dano decorrente da inobservância do limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da 
Constituição Federal, no que se refere ao pagamento da remuneração acima do teto 
constitucional da Procuradora Municipal, tendo como marco inicial o dia 31/12/2003). Sobre os 
pagamentos de honorários de sucumbência aos Procuradores Municipais, o Relator informou 
que o Recorrente sustentou, “em síntese, que a verba honorária não deve ser considerada como 
receita pública, mas sim, como verba destinada aos procuradores”, e sobre essa questão, o Relator 
explicou que “este Tribunal já tratou exaustivamente da matéria, cujo entendimento está 
consignado no Prejulgado 2135”. O Relator ainda citou decisão do Superior Tribunal de Justiça, 
mencionada na decisão originária, que os valores relativos aos honorários de sucumbência são de 
natureza pública e que pacificou o entendimento de que os honorários advocatícios de 
sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador 
judicial, por integrarem o patrimônio público da entidade. No mesmo entendimento, citou os 
julgados do Tribunal de Justiça Catarinense, citados no referido voto, que corroboram o 
entendimento de que os honorários sucumbenciais são verba pública, por excelência, 
acompanhando decisões das Cortes Superiores. Assim sendo, o Relator considerou “descabida a 
concessão direta de tais valores aos procuradores, como se fosse patrimônio particular, visto seu 
caráter essencialmente público. Dessa forma, os honorários sucumbenciais devem ingressar no 
Tesouro Municipal, competindo ao Município, na forma estabelecida pela Constituição Federal 
em seu art. 30, inciso I, a edição de lei disciplinando a matéria, e estabelecendo ou não, aos 
procuradores, o direito a percepção de tal verba, mediante critérios objetivos”, e mencionou as 
Leis n. 4.320/64 e n. 101/2000, e a lei municipal 142/2002 que “em seus arts. 1º e 2º prevê o 
ingresso em conta própria do Tesouro Municipal dos valores decorrentes de honorários 
sucumbenciais, não possibilitando atribuir a tais verbas destinação diferente”. Sobre os 
pagamentos de remuneração aos Procuradores acima do limite estabelecido pelo art. 37, inciso 
XI da Constituição Federal, o Relator explicou que o item 4 do Prejulgado 1665 determina que 
“em conformidade com a parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, o teto 
remuneratório dos procuradores e advogados autárquicos municipais é o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça. Em vista disso, mesmo que a Lei (municipal) nº 
142/2002 não tenha efetivado tal determinação, o Município deveria ter observado a regra 
estabelecida na Constituição Federal e, após a aprovação dos prejulgados, por precaução, ter 
respeitados os termos das decisões desta Corte de Contas, que seguiram as determinações 
constitucionais”. Sobre a determinação para adoção de providências administrativas necessárias 
visando ao ressarcimento aos cofres públicos do dano decorrente do pagamento da remuneração 
acima do teto constitucional, o Relator explicou que a data tem como marco inicial o dia 
31/12/2003 porque “o marco inicial fixado pela decisão considerou a data da edição da Emenda 
Constitucional n. 41/20035, a qual deu nova redação ao inciso XI do art. 37 da CF, incluindo no 
cômputo do teto remuneratório as vantagens pessoais percebidas por ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos”. Contudo, ressaltou o Relator que a EC n. 19/98 já havia adotado 
tal solução, que “dependia de lei regulamentadora para sua eficácia, a qual nunca foi editada, razão 
pela qual foi aprovada nova modificação ao referido dispositivo, está com a possibilidade de 
aplicação imediata. A previsão contida na deliberação realmente difere dos períodos mencionados 
no relatório de audiência, contudo, reitero que os mesmos tiveram naquela oportunidade um 
caráter exemplificativo, sem que tenha sido imposto um limite à apuração a ser efetivada pela 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2135
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1665
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Unidade Gestora, isto decorrência da necessária proteção ao erário”. O Relator entendeu que “a 
indicação dos períodos referidos serviu para contextualizar o apontamento, e solicitar 
esclarecimentos ao responsável acerca do desrespeito à regra constitucional estabelecida pelo art. 
37, inciso XI da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, não tendo sido 
afastada a hipótese de ocorrência da irregularidade em meses além do período especificado. Tanto 
que em vista do apontamento referido não foi aplicada qualquer penalização, mas tão somente 
caracterizada a prática irregular”. Assim sendo, concluiu o Relator que “se a modificação do 
período a ser apurado pode avançar em relação àquele fixado por ocasião da audiência, também 
pode retroagir, para alcançar pagamentos anteriores, na forma estabelecida na deliberação 
recorrida, repito, visando à proteção do erário. Além disso, destaco que a determinação constante 
do item 6.3.2 do acórdão em discussão fixou prazo para que a Unidade Gestora instaure os 
procedimentos adequados à verificação de pagamentos indevidos e o consequente ressarcimento 
aos cofres públicos, quando será oportunizado aos responsáveis o necessário exercício do 
contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há que se falar em desrespeito à manifestação 
dos interessados, a qual ocorrerá oportunamente” e manteve a decisão original. @REC-
18/00723072, Informativo de Jurisprudência do TCESC  nº 75, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3 Fiscalização e Controle 
 

1.3.1 Responsabilidade. Bolsa de estudo. Multa. Bolsista. CNPq. O descumprimento, por 
bolsista, de termo de compromisso assumido perante o CNPq, embora enseje o julgamento pela 
irregularidade das contas e a condenação em débito, não sujeita o responsável à aplicação da 
multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 8560/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
323, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.2 Responsabilidade. SUS. Débito. Legislação. Fundo Nacional de Saúde. Desvio de objeto. 
Marco temporal.  O desvio de objeto na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde 
transferidos na modalidade fundo a fundo a estados, municípios e ao Distrito Federal, se ocorrido 
anteriormente à publicação da LC 141/2012, não configura débito e, portanto, não enseja a 
necessidade de restituição dos valores empregados. Acórdão nº 8498/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.3 Prestação de contas. Projeto cultural. Execução do objeto. Mera presunção de dano. Não 
imputação de ressarcimento. A falta de comprovação de dano ao erário, acrescida da existência 
de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e a execução de objeto de projeto cultural, 
são razões substanciais para a não imputação de ressarcimento fundamentada em mera presunção 
de dano, diante de provas da execução do projeto, ainda que apresentadas de forma 
extemporânea ou com ausência de formalidades legais. Acórdão nº 182/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

1.3.4  Responsabilidade. Culpa Strictu Sensu. Ausência de dolo e prejuízo ao erário. 
Afastamento e atenuação de sanção aplicada. A responsabilização dos agentes públicos, 
perante o Tribunal de Contas, pelo cometimento de ilegalidades ou irregularidades, não depende 
da caracterização de dolo e de prejuízo ao erário, bastando a presença da culpa stricto sensu 
qualificada, ou seja, quando a conduta for cometida com elevado grau de negligência, 
imprudência ou imperícia. 2. Não caberá o afastamento ou atenuação de sanção aplicada pelo 
Tribunal de Contas, no caso de culpa de agentes públicos, caso não se demonstre a existência de 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800723072
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800723072
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf
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obstáculos, dificuldades reais ou circunstâncias práticas que tenham imposto, limitado ou 
condicionado as ações desses agentes. Acórdão nº 200/20, Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

1.3.5 Responsabilidade. Bolsa de estudo. Multa. Bolsista. CNPq. O descumprimento, por 
bolsista, de termo de compromisso assumido perante o CNPq, embora enseje o julgamento pela 
irregularidade das contas e a condenação em débito, não sujeita o responsável à aplicação da 
multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 8560/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
323, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.6 Responsabilidade. SUS. Débito. Legislação. Fundo Nacional de Saúde. Desvio de objeto. 
Marco temporal. O desvio de objeto na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde 
transferidos na modalidade fundo a fundo a estados, municípios e ao Distrito Federal, se ocorrido 
anteriormente à publicação da LC 141/2012, não configura débito e, portanto, não enseja a 
necessidade de restituição dos valores empregados. Acórdão nº 8498/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.7 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Gestor. Conduta. Entidade de direito 
privado. O exame da boa-fé, em se tratando de pessoa jurídica, para fins de concessão de novo 
prazo para recolhimento do débito sem incidência de juros de mora (art. 202, § 3º, do Regimento 
Interno do TCU), deve ser feito em relação à conduta dos seus administradores, em face das 
disposições do art. 47 da Lei 10.406/2002 (Código Civil). Acórdão nº 8911/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.8 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Correção monetária. Revelia. Princípio da 
Boa-Fé. Em caso de parcelamento de débito antes do julgamento das contas, reconhecida a boa-
fé, independentemente de eventual revelia, os acréscimos legais incidentes sobre cada parcela 
devem se restringir à atualização monetária (art. 202, § 1º, do Regimento Interno do TCU). 
Acórdão nº 8911/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.9 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Dever-poder de normatização e de 
fiscalização. Informação. Valores nutricionais. Variação de 20%. Advertência em rótulos 
de produtos alimentícios. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada contra a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária — ANVISA —, após apuração de irregularidades na rotulagem de 
produtos light e diet, a fim de que a autarquia, utilizando-se do seu poder de normatizar e fiscalizar 
os produtos de interesse para a saúde, exija que passe a constar, nos rótulos dos produtos 
alimentícios, a advertência de variação de 20% nos valores nutricionais. A ANVISA, por meio da 
Portaria n. 27/1998 e da Resolução n. 360/2003, regulamentou a informação nutricional 
complementar e a rotulagem nutricional de alimentos embalados. Ambos os atos normativos 
permitem a tolerância de até 20% nos valores constantes da informação dos nutrientes declarados 
no rótulo. Embora toda advertência seja informação, nem toda informação é advertência. Quem 
informa nem sempre adverte. A advertência é informação qualificada: vem destacada do conjunto 
da mensagem, de modo a chamar a atenção do consumidor, seja porque o objeto da advertência 
é fonte de onerosidade além da normal, seja porque é imprescindível à prevenção de acidentes 
de consumo. O dever de informação exige comportamento positivo e ativo, pois o CDC afasta 
a regra caveat emptor e não aceita que o silêncio equivalha à informação, caracterizando-o, ao 
contrário, como patologia repreensível, que é relevante somente em desfavor do fornecedor, 
inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão, punida civil, administrativa e 
criminalmente pelo CDC. Cabe ainda ressaltar que, sobretudo nos alimentos e medicamentos, os 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F61CF81080161D2E383FA6D99
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F61CF81080161D2E383FA6D99
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F61CF81080161D2E383FA6D99
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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rótulos constituem a via mais fácil, barata, ágil e eficaz de transmissão de informações aos 
consumidores. São eles mudados frequentemente para atender a oportunidades efêmeras de 
negócios, como eventos desportivos ou culturais. Não se pode, por conseguinte, alegar que a 
inclusão expressa da frase "variação de 20% dos valores nutricionais" das matérias-primas 
utilizadas na fabricação dos alimentos cause onerosidade excessiva aos fabricantes de alimentos. 
Desse modo, o consumidor tem o direito de ser informado no rótulo dos produtos alimentícios 
da existência de variação de 20% nos valores nutricionais, principalmente porque existe norma 
da ANVISA permitindo essa tolerância. Resp nº 1.537.571-SP, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 677, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

1.3.10 As Câmaras Municipais têm autonomia para gerir bens públicos de uso especial 
pertencentes ao Município e afetados às suas atividades. Tratam os autos de Consulta 
formulada por prefeito municipal, por meio da qual manifesta uma série de dúvidas acerca da 
realização de reforma de imóvel público utilizado pelo Poder Legislativo municipal. A fim de 
conferir linearidade e clareza ao raciocínio, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, agrupou 
as indagações na ordem em que foram formuladas, conforme a afinidade do tema, para que 
pudessem ser respondidas de forma estruturada nos moldes que se seguem: “1) Partindo-se 
princípio que Câmaras Municipais não detêm personalidade jurídica, não possuem patrimônio 
próprio, os bens utilizados Poder Legislativo são propriedade respectivos Municípios, o 
Legislativo tem autonomia para gerir tais bens? (sic) 2) Podem as Câmaras municipais utilizarem 
recursos de seus duodécimos para realização de reforma de imóvel público? 3) A reforma de 
patrimônio público utilizado pela Câmara municipal, com ou sem alteração de layout, está 
condicionada à autorização expressa do Chefe do Poder Executivo municipal? 10) Relativamente 
patrimônio público de propriedade do Município utilizado por Câmara Municipal, a quem 
compete decidir sobre a conveniência de reformar este bem público, ao Chefe do Poder 
Executivo ou ao representante do Poder Legislativo? (sic)” Explanou que, como o Poder 
Legislativo municipal não é dotado de personalidade jurídica de direito público interno, os bens 
públicos destinados ao exercício de suas atividades pertencem à municipalidade, sendo assim, 
classificados como bens de uso especial, devidamente afetados ao exercício da missão das 
Câmaras Municipais. Salientou que, conquanto não disponham de personalidade jurídica própria, 
em decorrência do modelo constitucional da separação e independência dos Poderes, são dotados 
de autonomia gerencial, administrativa, financeira e orçamentária e dispõem, portanto, de pessoal 
e organização próprios, devendo a eles ser conferida a estrutura necessária e adequada ao 
desempenho de suas funções, elaborando sua proposta de orçamento, para cuja consecução 
contam com recursos financeiros repassados em duodécimos. Nesse contexto, respondeu à 
primeira indagação, afirmando que as Câmaras Municipais têm autonomia para gerir os bens 
públicos de uso especial pertencentes ao Município correlato e afetados às suas atividades. 
Pautando-se ainda na independência e na autonomia federativa, esclareceu também a terceira e a 
décima indagações, no sentido de que cabe ao Poder Legislativo, no exercício da autonomia 
administrativa, a avaliação acerca da conveniência e da oportunidade de realizar reformas nos 
imóveis por ele ocupados, com ou sem a alteração da disposição interna, sem necessidade de 
submissão à apreciação do chefe do Poder Executivo quanto aos aspectos discricionários da 
decisão. Notadamente quanto à autonomia orçamentária e financeira, reconheceu ao Legislativo 
municipal a possibilidade de elaborar sua proposta de orçamento com a previsão de dotações 
voltadas à realização de reforma em imóvel pertencente ao Município e afetado às suas atividades, 
desde que observadas as normas de planejamento pertinentes, situação em que as despesas devem 
ser contabilizadas para aferição do limite previsto no art. 29-A da Constituição da República, 
respondendo deste modo à segunda indagação. Destacou, nesse mesmo sentido, o teor da 
manifestação desta Corte em prejulgamento de tese emitida na Consulta n. 711327, e acrescentou 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/711327


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 45 de 79 

que nada impediria, porém, que o Poder Executivo realizasse as obras de reforma de imóvel 
utilizado pela Câmara Municipal, com os recursos de suas próprias dotações orçamentárias, ou o 
fizesse em parceria com o órgão do Legislativo. 8) As Câmaras municipais podem realizar obras 
de reforma de prédios públicos que estejam sendo utilizados pelo Poder Legislativo sem licença 
prévia expedida pelos órgãos de fiscalização de obras do respectivo Município? 9) A não 
concessão de licença/permissão ao Legislativo para realizar reforma prédio público utilizado pelo 
Legislativo configura embaraço ao funcionamento do Legislativo? Configura infração político-
administrativa do Decreto-Lei n. 201/67? (sic)” Afirmou que a prerrogativa do Poder Legislativo 
de decidir sobre a conveniência e a oportunidade de realizar reformas nos imóveis públicos 
afetados às suas atividades não pode ser exercida à revelia da legislação local que regulamenta o 
planejamento urbano e estabelece as diretrizes para o ordenamento físico-territorial da cidade. O 
atendimento à legislação municipal, portanto, pauta-se em parâmetros de natureza técnica, 
inseridos em um contexto de uso e ocupação racional e sustentável do solo, que devem ser 
observados por todos, enquanto membros da coletividade. Com efeito, respondeu à oitava 
indagação negativamente, tendo em vista que, nas obras de reforma em imóveis públicos 
utilizados pelas Câmaras Municipais, é imprescindível a autorização prévia, por meio de alvará, 
concedida pelos órgãos de fiscalização de obras do Município, que, no exercício do legítimo 
poder de polícia, devem avaliar sua compatibilidade com a legislação de uso e ocupação do solo 
e, caso a fiscalização seja exercida dentro dos limites legais e conclua pelo não atendimento dos 
parâmetros urbanísticos, a negativa de licença prévia para a referida obra de reforma não 
configura embaraço ao funcionamento do Legislativo, tampouco infração político-administrativa, 
respondendo assim, à nona indagação. 4) Não possuindo a Câmara Municipal servidor habilitado 
(engenheiro ou outros) que possa compor comissão permanente ou especial licitação destinada 
contratação serviços técnicos de engenharia, visando reforma prédio público como procederá? 
(sic) 5) Em licitação deflagrada por Câmara Municipal visando contratação obra reforma prédio 
público é necessário servidores vinculados setor engenharia do município sejam cedidos ou 
nomeados para atuarem procedimento licitatório da Câmara? (sic) 6) Havendo necessidade 
atuação servidor vinculado setor engenharia do município em procedimento licitatório deflagrado 
pela Câmara Municipal, visando contratação obra reforma prédio público, será necessário 
celebrar convênio ou cooperação? (sic) 7) Como se dará a cessão ou nomeação de servidor 
vinculado setor engenharia do município para atuar em procedimento licitatório deflagrado por 
Câmara Municipal visando contratação de obra de reforma de prédio público? (sic). Em tema de 
composição das comissões de licitação, a relatoria considerou fundamental iniciar a análise a 
partir do art. 51 da Lei n. 8.666/93, que dispõe que as licitações devem ser conduzidas por 
comissão permanente ou especial, composta por, no mínimo, 3 (três) membros, dos quais ao 
menos 2 (dois) devem pertencer ao quadro de servidores efetivos do órgão responsável pelo 
certame. Reflexionou ser factível, porém, que órgãos e entidades com estruturas de pessoal mais 
enxutas não detenham profissionais qualificados em áreas em que as contratações são menos 
recorrentes, hipótese em que será necessário buscar especialistas fora dos seus quadros, 
afigurando-se legítima e recomendável a cooperação interinstitucional entre Poderes para 
disponibilização e/ou compartilhamento de pessoal qualificado. Registrou que, alternativamente 
à cooperação institucional, também é possível que o Legislativo municipal promova, pelos meios 
apropriados, a contratação de serviços de engenharia consultiva, a fim de elaborar os projetos 
imprescindíveis à instrução do procedimento e de abastecer a comissão de licitação com o 
substrato técnico necessário à condução do certame. Em face dessas ponderações, considerou 
respondidas a quarta, a quinta, a sexta e a sétima indagações do consulente. De forma unânime, 
o Tribunal Pleno então, fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes 
termos: 1) as Câmaras Municipais têm autonomia para gerir os bens públicos de uso especial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0201.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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pertencentes ao Município e afetados às suas atividades; 2) cabe ao Poder Legislativo, no exercício 
da autonomia administrativa, a avaliação acerca da conveniência e da oportunidade de realizar 
reformas nos imóveis por ele ocupados, sem necessidade de submissão à apreciação do chefe do 
Poder Executivo quanto aos aspectos discricionários da decisão; 3) é possível que as Câmaras 
Municipais elaborem sua proposta de orçamento com a previsão de dotações voltadas à realização 
de reforma em imóvel público municipal afetado às suas atividades, desde que observadas as 
normas de planejamento, situação em que as despesas devem ser contabilizadas para aferição do 
limite previsto no art. 29-A da Constituição da República; 4) nada impede que o Poder Executivo 
realize as obras de reforma de imóvel utilizado pela Câmara Municipal, com os recursos de suas 
próprias dotações orçamentárias, ou o faça em parceria com o órgão do Legislativo, com a divisão 
proporcional das despesas, haja vista o interesse recíproco na conservação do patrimônio 
pertencente ao Município, sempre condicionado à previsão nos instrumentos de planejamento; 
5) nas obras de reforma em imóveis públicos utilizados pelas Câmaras Municipais, é 
imprescindível a autorização prévia, por meio de alvará, concedida pelos órgãos de fiscalização 
de obras do Município, que, no exercício do legítimo poder de polícia, devem avaliar sua 
compatibilidade com a legislação de uso e ocupação do solo; 6) caso a fiscalização seja exercida 
dentro dos limites legais e conclua pelo não atendimento dos parâmetros urbanísticos, a negativa 
de licença prévia para a obra de reforma pretendida pelo Legislativo não configura embaraço ao 
seu funcionamento ou infração político-administrativa; 7) se a Câmara Municipal não dispuser 
de servidores com habilitação específica para compor a comissão de licitação que processará e 
acompanhará certame destinado à contratação do serviço de obra de reforma de imóvel, afigura-
se legítima e recomendável a cooperação interinstitucional entre Poderes para disponibilização 
e/ou compartilhamento de pessoal qualificado; 8) é conveniente que a disponibilização de 
recursos humanos pelo Executivo municipal para auxílio durante licitação para contratação de 
obras de reforma realizada pelo Legislativo seja objeto de instrumento de cooperação, no qual 
estejam discriminados os termos, as condições e os limites da atuação compartilhada, de modo a 
permitir o gerenciamento por ambas as partes de suas atividades que necessitam da intervenção 
desses profissionais, além de legitimar os atos praticados no âmbito da Câmara Municipal por 
profissionais que com ela não tenham vínculo formal; 9) alternativamente à cooperação 
institucional, também é possível que o Legislativo municipal promova, pelos meios apropriados, 
a contratação de serviços de engenharia consultiva, a fim de elaborar os projetos imprescindíveis 
à instrução do procedimento e de abastecer a comissão de licitação com o substrato técnico 
necessário à condução do certame. Consulta n. 1076917, Informativo de Jurisprudência do 
TCMG n º 216, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.3.11 Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Erro grosseiro. Parecer jurídico. Para fins do 
exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 28 do 
Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) a aprovação, pelo parecerista jurídico (art. 38, parágrafo único, 
da Lei 8.666/1993), de minuta de edital contendo vícios que não envolvem controvérsias jurídicas 
ou complexidades técnicas. Acórdão nº 9294/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.12 Responsabilidade. Débito. Falecimento de responsável. Herdeiro. Citação. Os sucessores 
somente devem ser chamados aos autos para responderem pelo débito do falecido na hipótese 
de ter-lhes sido transferido patrimônio (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal e art. 796 do 
CPC. Acórdão nº 9340/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1076917
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.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/constituicao/constituicao.htm
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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1.3.13 Pedido de Reconsideração. Irregularidades na gestão fiscal. Aplicação de multa. 
Alegação de que o Tribunal de Contas não pode aplicar multa através de resolução. 
Precedentes em sentido contrário do STF, STJ desta Corte de Contas. Improvimento do 
recurso. O Pleno assentou que o permissivo legal para o Tribunal de Contas aplicar sanções com 
natureza jurídica pecuniária possui albergue na própria Constituição Federal, nos termos do art. 
71, inciso VIII, bem como na Lei Complementar Estadual nº 464/2012. O Relator ressaltou ser 
legítimo aos Tribunais de Contas editarem normativos com multa gradativa em relação à prática 
de ilegalidade. Sobre a matéria, destacou o entendimento permissivo do Supremo Tribunal 
Federal no sentido de que os Tribunais de Contas, no âmbito de sua atuação, detêm competência 
para imposição de multa a administradores públicos. No mesmo sentido, citou farta 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e  também apresentou precedentes do Pleno, que 
já se pronunciou sobre a matéria da mesma maneira. Processo nº 003795/2007, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 4, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

1.3.14 Gestão fiscal. Prestação de contas. Competência do TCE para julgar as contas de gestão 
das Prefeituras. Alcance do RE nº 848.826 do STF. Resolução nº 031/2018-TCE/RN. Art. 
1º, inciso I, alínea “G” da Lei Complementar nº 64/1990. Não incidência da situação 
posta. Ausência de atuação do Chefe do Poder Executivo com Ordenador de Despesa. 
Desnecessidade de emissão de parecer prévio. Prejudicial de mérito. Prescrição 
quinquenal. Extinção da pretensão punitiva. Antes de acolher a prescrição quinquenal e 
declarar a extinção da pretensão punitiva, de forma preliminar, a Câmara julgou pela declaração 
ex officio da competência do Tribunal para processar e julgar o caso, relativo à prestação de contas 
de gestor Municipal, no esteio da Questão de Ordem decidida pelo Tribunal Pleno, em 04 de 
julho de 2017, nos autos do Processo nº 011806/2008–TC, por não ter sido caso de aplicação da 
Resolução nº 31/2018-TCE/RN pela ausência de ordenação de despesa. O Relator registrou que 
a tese fixada pelo STF no RE n. 848.826 não mudou a competência das Cortes de Contas para o 
julgamento de contas de quaisquer ordenadores de despesas, mas limitou-se o seu objeto à 
deliberação quanto à inelegibilidade de agentes públicos, somente ao exame de requisitos de 
elegibilidade. O ilustre Relator ressalvou que, "no que tange ao julgamento de contas, na forma 
do art. 71, II, da Constituição Federal, e relativamente à eficácia das decisões das Cortes de Contas 
como títulos executivos, de que trata o art. 71, § 3º, da Carta Magna, não houve modificação no 
entendimento vigente". Asseverou que o sistema constitucional concedeu ampla competência às 
Cortes de Contas para o julgamento de contas por responsáveis por recursos públicos e para a 
própria constituição de título executivo extrajudicial, que não se reconheceu ao Poder Legislativo. 
Ressaltou, ainda, que a hipótese da aplicação, por parte dos municípios, de recursos de origem 
federal e estadual que lhes foram repassados por intermédio de convênios ou instrumentos 
semelhantes, não foi objeto do julgamento do RE n. 848.826 pelo Supremo Tribunal Federal, 
razão por que permaneceu incólume, quanto a este ponto, a competência do TCE, não devendo 
haver sequer remessa desses feitos às Câmaras de Vereadores com vistas à apreciação, para fins 
de inelegibilidade dos Prefeitos ordenadores de despesa, das aludidas contas de gestão. Em 
mesmo sentido, acrescentou que se manteve inalterada a competência desta Corte de Contas no 
que tange à fiscalização e ao controle dos recursos destinados ao FUNDEB, o qual também não 
foi objeto do mencionado julgado do STF. Nas palavras do Relator, "Conferir interpretação 
diversa ao julgado do STF é, no mínimo, pretender negar vigência a todo o aparato legislativo 
pátrio já aludido e reduzir ao extremo o essencial papel desempenhado pelos Tribunais de Contas, 
o qual foi outorgado constitucionalmente." Processo nº 013829/2014-TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 4, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

1.3.15 Apuração de responsabilidade. Portal da transparência. Poder Executivo Municipal. 
Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Lei de Acesso à Informação. Omissão 
do gestor. Não emissão de Parecer Prévio nos processos em que o Prefeito não atua como 
ordenador de despesa, nos termos da Resolução nº 31/2018-TCE/RN. Violação da Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF), da Resolução nº 011/2016 e da Lei nº 12.527/11. 
Aplicação de multa ao gestor. Obrigação de fazer. Apontou-se nos autos a ausência no Portal 
da Transparência do Município de informações relativas à divulgação do Plano Plurianual (PPA), 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Prestação de 
Contas, dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) e dos Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária (RREOs), em suas versões integrais e simplificadas, o que ensejou a violação ao 
artigo 48, caput, e §1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, além da não disponibilização 
de meios para o envio de pedidos de informações de forma eletrônica (e-SIC), em desacordo 
com o art. 10, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Ainda, 
na marcha processual, verificou-se que alguns instrumentos de transparência da gestão fiscal 
somente passaram a ser divulgados no site do município posteriormente, o que corroborou o 
fato de se estar violando o dever de divulgação de tais instrumentos em tempo real. Diante disso, 
entendeu o relator pela aplicação de multa ao gestor com fulcro no artigo 107, inciso II, “b” da 
Lei Complementar nº 464/2012 c.c o artigo 33, inciso I, alínea “c”, da Resolução nº 011/2016 – 
TCE/RN, correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor máximo, atualizado pela 
Portaria nº 021/2020 – GP/TCE, aumentado uma vez, na forma do §4º do artigo 323, da 
Resolução nº 09/2012 (RITCERN), além de obrigação de fazer para suprir as omissões, sob pena 
de multa diária, nos termos do art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012. Por fim, foi 
consignado que não houve nos autos a emissão de parecer prévio para submissão de deliberação 
relativa à inelegibilidade à Câmara Municipal competente, nos termos do art. 2º, §2º, I da 
Resolução nº 031/2018, vez que se referiu à hipótese em que o prefeito não atuou como 
ordenador de despesa. Processo nº 007034/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 4, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

1.3.16 Recurso de Reconsideração. SEITEC. Transação comercial. Ausência de comprovação. 
Evidências de emissão pelo fornecedor. Notas fiscais inidôneas. Prestação de Contas 
Irregular. Responsabilidade do fornecedor. Condenação solidária. O TCE/SC negou 
provimento à recurso interposto por empresa privada, um comércio de confecções, que recebeu 
recursos do SEITEC, repassados pela Fesporte. Trata-se de Recurso de Reconsideração 
interposto por empresa privada contestando decisão proferida nos autos do processo nº @PCR-
13/00693883, que tratou do julgamento da prestação de contas de recursos do SEITEC, 
repassados pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) à Associação dos Amigos do Surf, 
da Natureza e do Meio Ambiente. O Relator informou que a Recorrente tentou comprovar que 
os valores relativos à compra foram efetivamente pagos e que adentraram a contabilidade da 
Recorrente apresentando “cópias dos cheques e extratos bancários da conta corrente da 
Recorrente que demonstram os depósitos dos valores relativos ao pagamento das notas fiscais 
emitidas e que apresentam o devido aceite por parte da entidade beneficiária”. O Relator salientou 
que não procede a afirmação de que houve “de fato, a partir dos argumentos oferecidos pela 
recorrente, em sede recursal, a comprovação da realização de um negócio jurídico perfeito, eficaz 
e acabado, diante da efetiva aquisição do material esportivo e o recebimento deste material pela 
entidade beneficiária dos recursos públicos, resumindo-se a discussão da responsabilidade da 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020__TCE_RN_final.pdf
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recorrente à questão da idoneidade das notas fiscais apresentadas”. O Relator ressaltou 
entendimento do voto do Conselheiro-Substituto Cleber Muniz Gavi, Relator do 
processo @PCR-13/00693883, sobre o dano causado: “a Fesporte efetuou repasse ilegal de 
dinheiro a uma associação, a qual não realizou o objeto proposto, ou seja, não aplicou os recursos 
para os fins a que se destinavam. O Responsável pela entidade proponente não apresentou na 
prestação de contas quaisquer documentos aptos a comprovar a execução do aludido projeto, 
tais como registros fotográficos, listagem de participantes, vídeos, notícias em revistas, jornais ou 
internet, material publicitário, entre outros. Tampouco as notas fiscais obedecem aos requisitos 
de validade exigidos pela legislação, sendo genéricas em sua descrição”. O Relator ainda 
apresentou a ementa do voto que deu origem à decisão recorrida: “PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE RECURSOS ANTECIPADOS. ILEGITIMIDADE DA FESPORTE PARA FIGURAR 
COMO CONCEDENTE DE RECURSOS DO SEITEC. INOBSERVÂNCIA AOS 
PROCEDIMENTOS E COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS PARA TRANSFERÊNCIA 
E CONTROLE DOS RECURSOS REPASSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
MATERIAL DA REALIZAÇÃO DO PROJETO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E 
MULTA PROPORCIONAL AO DANO. Não há respaldo legal para que a Fundação 
Catarinense de Esportes – FESPORTE financie projetos ou conceda subvenções sociais com 
recursos do SEITEC. A sucessão de atos administrativos que revelam, em múltiplos processos 
de repasse, irregularidades na concessão de recursos por inobservância aos dispositivos legais e 
regulamentares, evidenciam descaso na gerência dos recursos públicos e ensejam a 
responsabilidade dos gestores e servidores diretamente envolvidos. Hipóteses em que também 
se constatam graves omissões na análise de prestações de contas contendo documentos 
inidôneos, prejudicando o ressarcimento dos valores indevidamente aplicados. A 
responsabilidade solidária da pessoa jurídica beneficiada pelo repasse, de seu dirigente e das 
empresas comerciais envolvidas resta configurada, tanto pela não comprovação da regular 
aplicação dos recursos públicos, quanto pelos indicativos de inexistência da operação comercial 
retratada nas notas fiscais, evidenciando despesas simuladas, conforme informações prestadas 
pelo órgão fazendário estadual”. Para o Relator, restou exaustivamente demonstrado nos autos 
originais de que não houve a comprovação material da realização do objeto proposto. Quanto ao 
mérito, de acordo com o Relator, foi verificado que “as justificativas apresentadas pela Recorrente 
não trazem quaisquer elementos novos suficientemente hábeis a desconstituir o débito no 
acórdão recorrido”. O Relator apontou ainda que “a própria Recorrente admite a ocorrência de 
irregularidades de sua responsabilidade, tais como: a) apresentação de documentos fiscais 
inidôneos. Tratou-se de operação fraudulenta, com emissão de notas fiscais ‘calçadas’. A entidade 
proponente juntou à prestação de contas três notas fiscais emitidas por […], nos valores de R$ 
24.255,00, R$ 11.910,00 e R$ 11.700,00, mas as notas fiscais foram informadas à Secretaria da 
Fazenda Estadual com valores bem inferiores, da ordem de R$ 161,90, R$ 219,80 e R$ 249,00. 
Importa dizer que o eventual recolhimento dos impostos correspondentes no órgão fiscalizador 
não comprova que a transação comercial realmente se realizou e nem que houve a efetiva entrega 
dos materiais esportivos à Associação. O pagamento da infração fiscal regulariza a situação da 
empresa perante o fisco estadual”. Ademais, “assumiu que os outros orçamentos, de fato, foram 
emitidos por empresa com alguma relação com a empresa ora Recorrente, por desconhecimento 
sobre a origem dos recursos. Sobre esse ponto, a DCE destacou nos autos principais que os 
orçamentos utilizados para justificar o valor da despesa foram fornecidos por […] e […] 
acostados às fls. 91 a 93 dos autos principais, empresas comprovadamente localizadas no mesmo 
endereço e com sócios em comum (como pode ser confirmado às fls. 27 e 28) e que utilizam, 
inclusive, o mesmo número de telefone. Vale lembrar que o plano de aplicação apresentado pela 
entidade proponente foi emitido em 9/5/2011 e o orçamento fornecido pela empresa [...] foi 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300693883
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emitido em 13/5/2011 (fl. 91 dos autos principais), contendo idênticos valores e termos 
genéricos utilizados no plano de aplicação para designar os produtos e no exato valor transferido, 
do que se depreende tratar de orçamentos fictícios”, complementou o Relator. Destacou ainda 
que a Recorrente “assumiu que não tinha estoque dos materiais esportivos em questão, como 
apurou a Instrução em inspeção in loco. Ademais, não trouxe aos autos qualquer documento 
contábil capaz de modificar a conclusão dos autos originários, como a escrituração do livro de 
registro de inventário da empresa, que deveria apresentar tanto os valores, como as especificações 
que pudessem identificar com clareza as mercadorias, à época da transação comercial”. Quanto 
aos documentos na fase recursal, o Relator apontou que os extratos bancários que tem com o 
objetivo demonstrar que os valores relativos ao pagamento das notas fiscais emitidas adentraram 
na conta corrente da empresa “em nada contribuem para comprovar a efetiva transação comercial 
retratada nas notas fiscais (fornecimento dos materiais), apenas comprovam o recebimento dos 
valores e reforça o envolvimento da empresa na operação simulada. Ademais, a aposição de aceite 
nas notas fiscais, neste caso, em específico, representa mera formalidade, já que emitido pelo 
presidente da entidade proponente, que figura no polo passivo desse caderno processual”. Para 
o Relator, “no caso em exame, apurou-se a existência de uma conjuntura que indica que as notas 
fiscais emitidas pela empresa tratam-se de despesas simuladas, com o objetivo de viabilizar 
documentação necessária para compor a prestação de contas em análise, já que em nenhum 
momento houve a comprovação da existência dos materiais esportivos supostamente adquiridos 
com os recursos públicos. A Associação alegou que fez doações, mas não juntou qualquer 
comprovação neste sentido”. Desta feita, o Relator entendeu que embora concorde com a 
Recorrente no sentido de que a comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos 
cabe “primordialmente àquele a quem esses valores são confiados - e não, portanto, ‘àquele que 
eventualmente forneceu materiais -, o fato é que neste caso há toda uma conjuntura, comprovada 
por meio de auditoria in loco realizada pelos auditores deste Tribunal de Contas, corroboradas 
pela existência de falsidade ideológica de documentos e não execução do objeto proposto, que 
indicam que de fato os materiais não foram fornecidos pelo terceiro que recebeu o dinheiro”. E 
assim, aliado à ausência de comprovação da entrega dos produtos e realização do objeto 
proposto, o Relator manteve a manutenção da responsabilidade da empresa recorrente por 
simular operação inexistente, afastando por completo a alegada ocorrência de boa-fé. Por fim, 
extrai-se da ementa do voto do Relator: “Recurso de Reconsideração. Recursos do SEITEC. Não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Falta de comprovação de efetiva 
aquisição de materiais previstos no projeto. Ausência de comprovação da suposta transação 
comercial e do efetivo fornecimento dos materiais fornecedor. Evidências de emissão de pelo 
fornecedor. Evidências de emissão de notas fiscais inidôneas. Prestação de Contas Irregular. 
Responsabilidade do fornecedor. Condenação solidária. Conhecer e negar provimento. A 
responsabilidade solidária da empresa comercial envolvida resta configurada quando não 
comprova o efetivo fornecimento dos materiais descritos nas notas fiscais, com evidências de 
inexistência da operação comercial, consideradas inidôneas pelo órgão estadual de fiscalização de 
operações de circulação de mercadorias”. @REC-18/00677020, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 75, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.17 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Imputação de Débito. 
Contratações irregulares de professores ACTs. Pagamento sem a devida contraprestação. 
Danos ao Erário. Dupla condenação pelo mesmo fato. Anulação. O TCE/SC cancelou a 
imputação de débito consistente na participação em contratação de professores ACT’s que não 
tiveram a prestação dos respectivos serviços comprovados na área de abrangência da 22º 
GERED de Araranguá, no período de março de 2005 a agosto de 2007, devido à duplicidade de 
condenação da Recorrente pelas mesmas irregularidades apuradas na tomada de contas especial 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800677020
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 51 de 79 

interna - SED 6426/2011, bem como a quitação do débito, devidamente atualizado no âmbito 
administrativo em setembro de 2015. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por 
Técnica de Desenvolvimento Humano da 22ª GERED de Araranguá, em face de decisão exarada 
no processo @TCE-14/00058381, que condenou a Recorrente à devolução de valores advindos 
de contratação irregular de professore ACT’s na 22ª Gerência Regional de Educação de 
Araranguá. O Relator constatou que “na análise de mérito, assiste razão à Recorrente quanto à 
duplicidade de condenações acerca do mesmo fato irregular. A primeira condenação foi proferida 
nos autos da tomada de contas especial interna da Secretaria de Estado da Educação – SED 
6422/2011, instaurada por meio da Portaria n. 27 e a segunda condenação foi proferida por esta 
Corte de Contas, nos autos do processo TCE n. 14/00058381, contra a qual foi oferecido o 
presente recurso”. O Relator observou que a Secretaria de Estado da Educação instaurou contra 
a Recorrente tomada de contas especial, por meio da Portaria n. 27 (Processo SED 6426/2011), 
para apurar as contratações, identificar os responsáveis, quantificar o prejuízo e obter 
ressarcimento de suposto dano causado ao erário decorrente de irregularidades apontadas no 
Relatório de Auditoria n. 37/2010 da Gerência de Auditoria de Atos de Pessoal da Diretoria de 
Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda (DIAG/SEF). O Relator averiguou que “em 
28.03.2012, foi emitida notificação à Recorrente para pagar o valor de R$ 10.968,83 (valor 
atualizado à época) ou apresentar justificativas (fls. 8). Em 23.04.2013, concluídos os trabalhos 
da comissão de tomada de contas especial interna (SED 6426/2011), a Diretoria de Auditoria 
Geral emitiu o Relatório e Certificado de Auditoria n. 240/2013, certificando as irregularidades 
das contas. Registrou, nesta ocasião, a adequada apuração dos fatos (recebimento indevido de 
valores em conta corrente), a responsabilidade da servidora [...], a quantificação do dano no valor 
original de R$ 6.567,78 e atualizado de R$ 10.968,83. Por fim, a DIAG sugeriu ao Secretário de 
Estado da Educação: (...) o arquivamento do feito em conformidade com o art. 13, §1º, III, da 
Instrução Normativa n.º 13/2012 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 
uma vez que a dívida não excede o limite estabelecido pelo Tribunal de envio para o julgamento”. 
O Relator ressaltou que “seguiram-se os procedimentos internos para cobrança do débito da 
Recorrente, que culminou no desconto em folha do valor de R$ 10.968,83, de forma parcelada, 
a partir de junho de 2014 até setembro de 2015 (fls. 14-29). O demonstrativo da quitação extraído 
do sistema de recursos humanos do Estado de Santa Cataria consta a fl. 29. Em paralelo, no 
âmbito desta Corte de Contas, foi reiniciada a análise das mesmas irregularidades por meio da 
instauração de outro processo de tomada de contas especial (TCE n. 14/00058381), que 
condenou a recorrente ao ressarcimento do dano (Acórdão n. 391/2018)”. O Relator resumiu os 
fatos: “o processo @TCE-14/00058381 foi autuado nesta Corte em fevereiro de 2014 (fls. 02) e 
a citação da recorrente ocorreu em novembro de 2015 (fls. 6788 e 6793). A proposta de Voto foi 
apresentada em Plenário na sessão do dia 13.08.2018 (fls. 7395-7425), com a publicação do 
Acórdão n. 391/2018, no DOTC-e, em 12.09.2018 (fls.7472). Já no âmbito administrativo, o 
desconto em folha da responsável foi iniciado em junho de 2014 (fls. 16 e ss do presente recurso), 
com a quitação do débito em setembro de 2015 (fls. 29)”. O Relator destacou que “restou 
comprovado que a quitação do débito no âmbito administrativo ocorreu antes mesmo da citação 
da Recorrente nesta Corte de Contas”. Assim sendo, concluiu o Relator, que “diante do exposto, 
confirmada a duplicidade de condenação da Recorrente pelas mesmas irregularidades apuradas 
na tomada de contas especial interna - SED 6426/2011, bem como a quitação do débito, 
devidamente atualizado no âmbito administrativo em setembro de 2015, dá-se provimento ao 
presente recurso”, e determinou o cancelamento da imputação de débito à Recorrente. Por fim, 
extrai-se da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA 
DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. VALORES ADVINDOS DE 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400058381
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CONTRATAÇÕES IRREGULARES DE PROFESSORES ACT’S. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DUPLA CONDENAÇÃO PELO 
MESMO FATO. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. CONHECIMENTO. PROVIMENTO. 
ANULAÇÃO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO. Havendo condenação anterior pelo mesmo 
fato irregular, a decisão superveniente deve ser anulada, sob pena de lesão ao princípio do non 
bis in idem”. Proveniente do mesmo processo de Tomada de Contas Especial, @TCE-
14/00058381, o TCE/SC negou provimento a Recurso de Reconsideração @REC-
18/00953159, interposto pelo Gerente de Educação da 22ª GERED de Araranguá no ano de 
2004, por igual condenação de valores advindos de contratação irregulares de professores ACT’s, 
que não tiveram a prestação de serviço comprovada na 22ª Gerência Regional de Educação de 
Araranguá. Inicialmente, o Relator resumiu os argumentos do Recorrente: a) defendeu a 
ocorrência de prescrição, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 852475/SP, 
uma vez que, acaso ocorrido o dano no presente caso, sua participação teria se dado de forma 
culposa e pediu nulidade do procedimento interno de tomada de contas especial, sob alegação de 
violação ao princípio da contraditório e ampla defesa, considerando que não teve oportunidade 
de defesa no início do processo, mas apenas na forma de alegações finais; b) informou que só 
pagou “sua parte” no valor do débito de R$ 3.295,74, assim como fizeram as demais responsáveis, 
para interromper a incidência de juros e correção e requereu, em caso de reforma, a devolução 
dos valores; c) no mérito, reiterou que não foi a pessoa responsável pelas contratações e destacou 
a confiança que possuía na sua equipe e autonomia que conferia para o exercício de suas funções, 
além da impossibilidade de, na condição de Gerente da GEREI, ter conhecimento de todas as 
contratações que eram realizadas. O Relator constatou presente o interesse recursal indispensável 
para o conhecimento do recurso, apesar da quitação do débito, pois embora haja entendimento 
do Tribunal “no sentido de que o pagamento integral do débito representa ato incompatível com 
a vontade de recorrer, importando em aceitação tácita da decisão (@REC -18/0062211), destaco 
que no caso em análise o Recorrente manifesta expressamente sua vontade de recorrer, mesmo 
com a quitação do débito. O Código de Processo Civil (art. 1000) afirma que o interesse recursal 
só deixará de existir acaso a parte aceite expressa ou tacitamente a decisão e que aceitação tácita 
só restará caraterizada quando, sem nenhuma reserva, se pratique ato incompatível com a vontade 
de recorrer”. Assim sendo, para o Relator, “a reserva resta evidente nas razões recursais. Nota-se 
que o pagamento veio acompanhado dos motivos para realização naquele momento (interrupção 
de juros e correção monetária) e da expressa manifestação da vontade de reforma da decisão. 
Desta feita, não há falar em aceitação expressa ou tácita da decisão”. Quanto às preliminares 
suscitadas pelo Recorrente, o Relator entendeu que nenhuma merece acolhimento, pois “em 
primeiro lugar não há dúvidas quanto à participação do recorrente na fase interna da tomada de 
contas especial, conforme ele mesmo afirma, apresentou alegações finais, o que atenderia ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa”, e ainda observou que nos autos do processo 
@TCE-14/00058381, “a citação ocorreu em 30.11.2015 (fls. 6.789, 6.794) e a defesa foi 
apresentada às fls. 7.138-7.270, inexistindo qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da 
ampla defesa que justifique a nulidade da decisão recorrida”. Quanto à prescrição da pretensão 
punitiva, com a menção da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 852475/SP, o Relator 
explicou que essa hipótese “diz respeito tão somente a irregularidades passíveis de penalidade de 
multa, não havendo que se questionar de 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). Tal entendimento é 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 análise do mérito, o Relator observou que a decisão recorrida 
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condenou o Recorrente, em solidariedade com outras duas servidoras, ao ressarcimento do erário 
correspondente à contratação de professores ACT’s que não tiveram comprovada a prestação 
dos respectivos serviços na área de abrangência da 22ª GERED de Araranguá, mas registrados 
pagamentos em conta corrente de titularidade não identificada. De acordo com o Relator, “restou 
consignado no voto condutor, que por sua vez, amparou-se nas provas acostadas na tomada de 
contas especial da SED, no ano de 2004, as contratações fraudulentas teriam sido realizadas de 
forma direcionada a certas pessoas que, previamente, já se detinha conhecimento de que não 
iriam trabalhar (fls. 7.396 da TCE). A irregularidade também foi caracterizada a partir de 
declarações dos próprios professores supostamente contratados sendo possível concluir que eles 
não trabalharam no período e local indicados nas contratações irregulares e não eram titulares 
das contas correntes onde os recursos foram depositados”. O Relator ainda salientou a “relação 
de parentesco entre alguns professores supostamente contratados e os diversos responsáveis 
pelas contratações fraudulentas em todo o período auditado, os depoimentos prestados por 
Diretores e professores das escolas onde as aulas deveriam ter sido prestadas e a ausência de 
registro de frequência no período”, que comprovaram que não houve prestação de serviço, mas 
houve o pagamento de salários mediante depósito nas contas correntes (fls. 6.703-6.752). Desta 
feita, para o Relator, “embora o Recorrente afirme que não foi o responsável pelas contratações, 
há prova nos autos de que, na condição de Gerente Regional de Educação e Inovação, assinou, 
juntamente” com as servidoras, o contrato de uma professora ACT, em fls 66-72 da TCE. “No 
que diz respeito aos responsáveis pela inserção dos dados no sistema e ao fato das senhas da 
Diretora Regional de Administração e Contratos e da responsável pelos Recursos Humanos 
serem utilizadas por outros funcionários do mesmo setor, sendo tal situação a que tenha dado 
causa às contratações e pagamentos irregulares, resta evidenciado nos autos que o Recorrente 
autorizou e tinha conhecimento da disponibilização das senhas em todos os computadores do 
setor, do início ao final do expediente. Deste modo, não há como o Recorrente se eximir da 
responsabilidade pelos atos irregulares que deram causa ao dano ao erário, pois na condição de 
gestor da educação e ordenador da despesa era o responsável pela fiel execução e controle dos 
atos de seus subordinados”, entendeu o Relator. Ademais, para o Relator, “sabedor da 
impossibilidade de realizar uma infinidade de tarefas e funções com apenas duas senhas, caberia 
ao Recorrente solicitar ao setor competente senha para que todos os demais servidores pudessem 
acessar o sistema e ser identificados por cada uma de suas ações. Não havendo prova de que agiu 
para solucionar os problemas do setor a qual era o responsável, resta demonstrada sua 
responsabilidade pela ocorrência do dano”. Concluiu o Relator, “portanto, não tendo o 
Recorrente trazido aos autos novos elementos de prova aptos a modificar a decisão combatida, 
impõe-se negar provimento ao recurso”. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “RECURSO 
DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PAGAMENTO DO 
DÉBITO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA VONTADE DE RECORRER. 
AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. FASE INTERNA DA 
TOMADA DE CONTAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA 
PRETESÃO PUNITIVA. CONTRATAÇÕES DE PROFESSORES. PAGAMENTO SEM A 
DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. NEGAR PROVIMENTO. Não 
importa em aceitação tácita da decisão, o pagamento do débito feito mediante expressa ressalva 
quanto à vontade de recorrer. A garantia ao direito de defesa ocorre na fase externa da tomada 
de contas especial, como chamamento do responsável aos autos, a partir da sua citação válida. 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. Na ausência de fatos novos ou elementos de 
prova passíveis de modificar a decisão combatida ou elidir a responsabilidade do gestor pelas 
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contratações irregulares e consequente pagamento sem a devida contraprestação, deve ser 
mantida a condenação imposta”. Em decisão exarada noutro Recurso de 
Reconsideração, @REC-18/00952853, proveniente dos mesmos autos de Tomada de Contas 
Especial @TCE-14/00058381, o TCE/SC condenou a Recorrente, de forma solidária, à 
devolução de valores advindos de contratação irregulares de professores ACT’s, que não tiveram 
a prestação de serviço comprovada na 22ª Gerência Regional de Educação de Araranguá. Deste 
Recurso de Reconsideração extrai-se novamente o mesmo entendimento quanto à falta de 
aceitação tácita e a falta de interesse recursal quanto ao pagamento da imputação de débito. Por 
fim, em outro Recurso de Reconsideração (@REC-18/00953230), proveniente da mesma 
Tomada de Contas Especial @TCE-14/00058381, o TCE/SC decidiu pelo mesmo 
entendimento quanto à perda do interesse recursal não configurado, mesmo com o pagamento 
do débito. @REC-19/00309413, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 75, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Servidor Público. Estado de Minas Gerais. Contratação sem concurso público. Lei 
Complementar Estadual nº 100/2007. Declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 
Efeito ex tunc. Nulidade do vínculo. FGTS. Direito.  Os servidores efetivados pelo Estado 
de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, 
declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos 
no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. No julgamento do RE 596.478/RR, 
realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a constitucionalidade do art. 19-
A da Lei n. 8.036/1990, garantindo o direito ao depósito de FGTS aos empregados admitidos 
sem concurso público por meio de contrato nulo. Também sob a sistemática da repercussão 
geral, a Suprema Corte, (RE 705.140/RS), firmou a seguinte tese: "A Constituição de 1988 
comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das 
normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 
2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 
empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período 
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos 
efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS". O Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento da ADI 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do 
art. 7º, da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais n. 100/2007, sob o fundamento de que 
o referido diploma legal tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na 
administração pública sem a observância do preceito do art. 37, II, da CF/1988. O STJ, por sua 
vez, firmou o entendimento de que o "efeito prospectivo de parte da decisão proferida na ADI 
4876/DF, para definir que a sua eficácia só começasse a surtir efeitos a partir daquele momento 
específico (dezembro de 2015), nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, não retirou o caráter 
retroativo da decisão (ex tunc), tendo apenas postergado a incidência desse efeito em razão na 
necessidade de continuidade do serviço público e do grande volume de servidores envolvidos" 
(REsp 1.729.648/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/10/2018). 
Verifica-se dos entendimentos citados que o efeito da declaração de inconstitucionalidade, 
proferida na ADI 4.876, retroagiu desde o nascimento da LCE n. 100/2007, tornando nulo o 
provimento de cargo efetivo e, em consequência, nulo o vínculo com o ente federativo firmado 
com nítido caráter de definitividade, em desrespeito ao preceito estampado no art. 37, II, da 
CF/1988. Impende consignar que a modulação dos efeitos prospectivos da declaração de 
inconstitucionalidade, não afasta o regramento previsto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800952853
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400058381
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800953230
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400058381
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900309413
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 55 de 79 

porquanto teve por finalidade apenas evitar eventual prejuízo à prestação de serviços essenciais 
à sociedade mineira. Diante disso, é irrelevante para a aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, 
o fato de o servidor ter sido submetido ao regime estatutário, o que é fundamental é que tenha 
sido declarada a nulidade da efetivação para os quadros do Estado mineiro. Assim, o fato de ter 
sido mantido o vínculo estatutário do servidor por determinado período, não exclui o direito ao 
depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem 
constitucional, nulo está o contrato firmado entre as partes. REsp 1.806.086-MG, Informativo 
de Jurisprudência do STJ nº 676, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

1.4.2 Consulta acerca da possibilidade de aproveitamento de empregados públicos 
concursados ocupantes de empregos em extinção, em cargos estatutários, cuja natureza 
e complexidade, bem como remuneração, tenha similaridade com aquelas próprias do 
emprego extinto. Implicações previdenciárias. Questões sobre as quais manifestou-se 
este Tribunal, com força normativa e efeito vinculante no Acórdão nº 3219/17-STP. 
Ausência de modificação de entendimento. Extinção do processo sem julgamento de 
mérito. Notificação ao consulente. É possível transposição de empregados públicos ocupantes 
de empregos públicos extintos para cargos estatutários previamente criados, e, considerando 
tratar de tema sobre o qual o Tribunal já tenha se pronunciou com efeito vinculante e normativo, 
nos termos do Acórdão nº 3219/17-STP, dar ciência da referida decisão ao consulente, 
extinguindo o processo sem julgamento, nos termos do art. 313, § 4º do RITCE-PR. Processo 
nº 223293/19. Acórdão nº 1607/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
82/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#3 

1.4.3 Impossibilidade de atribuições de funções alheias àquelas definidas na lei para o cargo 
efetivo ocupado por servidores investido por concurso público. Foi formulada Consulta 
admitida parcialmente, nos seguintes termos: “Na impossibilidade jurídica de transposição de 
cargos de diferentes carreiras, é possível admitir o exercício de atribuições não previstas no cargo 
efetivo, recompensando-se os servidores por meio de gratificações? ”. O Relator, em consonância 
com o disposto pela Unidade Técnica e o MPC, afirmou não ser possível atribuir a servidor 
funções alheias àquelas definidas na lei para o cargo efetivo a qual ele fora investido por concurso 
de provas e/ou títulos, sob pena de configurar desvio ilegal de função e burla ao princípio 
constitucional do concurso público. Destacou ser vedado o pagamento de gratificação ao 
servidor efetivo em desvio ilegal de função, visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições 
alheias àquelas definidas por lei e compatíveis com as de outro cargo, ainda que ele possua 
habilitação para o desempenho de outras atribuições – salvo quando designado para função de 
confiança ou nomeado para cargo em comissão (chefia, assessoramento e direção), em relação 
aos quais perceberá contraprestação específica. Em relação aos outros questionamentos feitos na 
consulta, o Plenário entendeu por sua inadmissibilidade, por se tratarem de caso concreto. 
Determinou o encaminhamento de cópia dos AC-CON nº 10/14 e 08/17, cujas teses jurídicas 
abstratas são suficientes para responder as dúvidas do consulente. Por fim, alertou para que sejam 
observados os regramentos contidos na LC nº 173/20, editada em razão da pandemia causada 
pelo Coronavírus, em especial aos art. 7º e 8º, atinentes às vedações de aumento de despesas com 
pessoal. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00011/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 25, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf 

 
1.4.4 Suspensão do concurso público pela inobservância da proibição de nomear servidores no 

período eleitoral e da situação de emergência na saúde pública ocasionada pelo 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00348091.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#3
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-82-2020/329718/area/242#3
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf
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coronavírus. Na análise de Edital de Concurso Público o Voto do Relator foi aprovado por 
unanimidade, referendando Medida Cautelar expedida monocraticamente e inaudita altera pars 
em 30.07.20, que determinou a imediata suspensão do certame e de todos os eventuais atos a ele 
relacionados, na fase em que se encontra, até ulterior manifestação do TCMGO, tendo em vista 
o preenchimento dos requisitos legais atinentes à aparência do bom direito e ao perigo da demora. 
O Relator entendeu haver vícios de legalidade referentes ao cargo de Agente de serviços de 
Higiene e Alimentação, já que não se pode exigir do candidato requisito diferente do previsto em 
lei, com base na disposição expressa dos incisos I e II do art. 37 da CF/88. Sustentou que o edital, 
como norma de caráter administrativo, deve estar, obrigatoriamente, vinculado em seu conteúdo 
a lei específica. Verificou a inobservância da proibição de nomear servidores no período 
compreendido entre os três meses que antecedem as eleições e a data da posse dos eleitos, com 
fundamento no art. 73 da Lei Federal nº 9504/97. Ressaltou que as provas do concurso estão 
previstas para 18.10.20, todavia as orientações do Ministério da Saúde e do Governo Federal são 
no sentido de evitar aglomerações para obstar a possível propagação ocasionada pelo novo 
coronavírus. Determinou a apresentação: (a) da estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
bruto no exercício em que a despesa relativa ao concurso público entrará em vigor e nos dois 
subsequentes e o demonstrativo dos recursos para o seu custeio (inciso I do art. 21e §1º do art. 
17, ambos da LRF), devendo evidenciar o impacto nas despesas totais com pessoal, de modo a 
demonstrar qual seria o índice caso todos os candidatos classificados fossem nomeados; (b) da 
comprovação de que as despesas criadas ou aumentadas, em razão das nomeações, não afetarão 
as metas de resultados fiscais, demonstrando que seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, 
serão compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; 
(c) de forma circunstanciada e detalhada, quais medidas serão adotadas para aplicação das provas 
de modo a preservar a incolumidade pública e dos candidatos, ou Plano de Gerenciamento de 
Riscos, nos possíveis cenários da evolução da pandemia; e (d) de que não houve criação de novos 
cargos a partir de 28.05.20, conforme o disposto no inciso V do art. 8ºda LC nº 173/20. Acórdão 
nº 03720/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 25, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.pdf 

1.4.5 Pessoal. 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 9340/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.4.6 Concurso Público: prazo de validade esgotado e direito à nomeação. O Plenário, ao 
apreciar o Tema 683 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, com 
julgamento iniciado em ambiente virtual, para restabelecer sentença que julgou improcedente 
pedido de nomeação da recorrida para o cargo de professora da rede pública para o qual aprovada 
em concurso público, cujo prazo de validade expirara antes do ajuizamento da ação. 
Na espécie, a recorrida ficou em 10º lugar na classificação final do concurso. No período de 
validade do certame, foi nomeado um professor e outros sete foram contratados a título precário. 
Após o encerramento do prazo de validade, mais 24 profissionais foram contratados em regime 
temporário. O acórdão recorrido reformou a sentença por concluir, tendo em vista a nomeação 
e as contratações temporárias, haver 32 vagas disponíveis para o cargo, alcançada a colocação da 
recorrida e configurada preterição, presente o princípio da razoabilidade. Aduziu que as 
contratações precárias implementadas depois de esgotado o prazo de validade do concurso 
revelaram a necessidade de prorrogação, sendo irrelevante o surgimento da 10ª vaga após 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Informativo-25.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/
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decorridos os 2 anos de vigência previstos no edital. 
Prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio (relator). Considerou que a ação foi ajuizada 
quando já cessada a relação jurídica decorrente do concurso e da inscrição efetivada. Segundo o 
ministro, a nomeação deve ser buscada, judicialmente, no prazo de validade do concurso público. 
Ademais, ainda que se pudesse desprezar a decadência do direito de insurgir-se contra ato 
praticado pelo Estado, presente o fato de haver expirado a validade do certame, não ocorreu, no 
período no qual este último estava em vigor, preterição. Esclareceu que, embora substancial o 
número de vagas ofertadas, o ente federado nomeou um único professor para a área de ensino 
fundamental, observando a ordem de classificação. Registrou que o fenômeno bem revelou a 
crise existente no Estado e que necessidade imperiosa conduziu à nomeação temporária, após o 
fim da validade do concurso, de sete professores para o município, tendo sido a própria recorrida 
uma das contratadas mediante ajuste balizado no tempo, com prazo determinado. Frisou que o 
reconhecimento do direito da recorrida à nomeação, determinada pelo juízo a quo, implicaria 
desrespeito à ordem de classificação. Isso porque, antes da recorrida, havia outros oito candidatos 
em situação preferencial. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese em assentada posterior. 
RE 766304/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 991, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Concurso%20p%C
3%BAblico:%20prazo%20de%20validade%20esgotado%20e%20direito%20%C3%A0%20no
mea%C3%A7%C3%A3o 

1.4.7 Recurso de Reexame. Servidores. Contratação temporária. Irregularidades. Processo 
seletivo. Ausência. Descumprimento dos prazos máximos previstos em lei municipal. 
Excepcional interesse público. Ausência. O TCE/SC negou provimento ao Recurso de 
Reexame interposto pelo Prefeito de São José do Cerrito, em face de decisão da @REP-
15/00321530, que apurou irregularidades concernentes a contratações de servidores sem o devido 
concurso público. Inicialmente o Relator ponderou que "no que diz respeito à tempestividade, 
adoto o posicionamento exarado no @REC nº 18/00543171, de que o prazo recursal começa a 
contar da publicação da decisão na imprensa oficial ou da notificação da decisão via carta com 
aviso de recebimento, o que ocorrer por último. Ainda, sigo a orientação técnica, com a menção 
de entendimento exarado no REC nº 17/00634299, para tomar por referência a data da 
postagem, concluindo que o recurso foi interposto no trintídio legal". De acordo com o Relator, 
“o Supremo Tribunal Federal possui entendimento fixado em tese de repercussão geral de que, 
nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação 
temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 
lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse 
público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços 
ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da 
Administração”. O Relator mencionou que “o Decreto Municipal nº 2.531/2013, que decretou 
situação de emergência no Município de São José do Cerrito, permitiu apenas a contratação direta 
de bens, obras e serviços, além de ter prazo de duração de até 60 (sessenta) dias a contar de 
02/01/2013 – tendo sido, posteriormente, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias”. Ou seja, de 
acordo com o Relator, “a situação de emergência poderia perdurar até 02/05/2013. Todavia, o 
edital para a realização de concurso público para contratação de servidores foi publicado somente 
em 18/11/2016. Ou seja, se considerarmos que o decreto teria dado margem à contratação 
temporária, essa contratação teria excedido e muito o prazo de duração do decreto emergencial, 
caracterizando grave infração, o que enseja a sanção de multa, ao contrário do defendido pelo 
Recorrente”. O Relator ressaltou que “o art. 2º da Lei Municipal nº 484/2001, que dispõe sobre 
a contratação de pessoal em caráter temporário, prevê que a contratação sem concurso público 
pode ocorrer nas hipóteses lá especificadas e limitadas ao período de 12 (doze) meses, o que não 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Concurso%20p%C3%BAblico:%20prazo%20de%20validade%20esgotado%20e%20direito%20%C3%A0%20nomea%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Concurso%20p%C3%BAblico:%20prazo%20de%20validade%20esgotado%20e%20direito%20%C3%A0%20nomea%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Concurso%20p%C3%BAblico:%20prazo%20de%20validade%20esgotado%20e%20direito%20%C3%A0%20nomea%C3%A7%C3%A3o
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500321530
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500321530
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800543171
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700634299
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se observou no presente caso”. Fundamentou que “a alegada convalidação pela Câmara 
Municipal de Vereadores não é capaz de suprir as irregularidades, já que se está diante de um 
vício insanável, com imperfeições relativas ao motivo, finalidade e objeto”. Por fim, com relação 
à tese do Recorrente de que não houve má-fé em sua conduta ou gravidade dos atos, o Relator 
destacou que “as irregulares contratações afrontam dispositivos legais e constitucionais, bem 
como prejulgado [1927] deste TCE entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral, 
ao passo que se amoldam ao art. 70, II, da Lei Orgânica deste TCE - ato praticado com grave 
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial” e negou provimento ao Recurso. Ainda se extrai da ementa do voto 
do Relator: “Recurso de Reexame. Contratação temporária. Irregularidades. Ausência de 
processo seletivo. Descumprimento dos prazos máximos previstos na lei municipal. Ausência de 
motivação do excepcional interesse público. Negar provimento. Nos termos do art. 37, IX, da 
Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores 
públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de 
contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja 
excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários 
permanentes do Estado que estejam sob o espectro dss contingências normais da 
Administração”. @REC-19/00700058, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 75, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

2 Direito Constitucional  
 

2.1 Covid-19: requisições administrativas de bens e serviços e federalismo cooperativo. No 
mérito, o Plenário julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de 
inconstitucionalidade contra o art. 3º, caput, VII, e § 7º, III, da Lei 13.979/2020 (1), que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 (Covid-19). A 
Confederação requerente pleiteava que fosse conferida interpretação conforme à CF aos 
dispositivos impugnados. Pretendia, em síntese, que o Ministério da Saúde coordenasse as 
medidas de requisições administrativas, que não poderiam ser levadas a efeito pelos entes 
subnacionais antes de estudos e do consentimento do órgão federal. Requeria a consignação pelo 
STF de que, para ter-se a constitucionalidade do preceito, seria preciso a prévia audiência do 
atingido pela requisição, sempre acompanhada de motivação, tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade e a inexistência de outra alternativa menos gravosa. A Corte registrou que o 
federalismo fortalece a democracia, pois promove a desconcentração do poder e facilita a 
aproximação do povo com os governantes. Ele gravita em torno do princípio da autonomia e da 
participação política. É natural que os municípios e os estados-membros sejam os primeiros a 
serem instados a reagir numa emergência de saúde, sobretudo quando se trata de pandemia. 
Ademais, frisou que o Estado federal repousa sobre dois valores importantes. O primeiro refere-
se à inexistência de hierarquia entre os seus integrantes, de modo a não permitir que se cogite da 
prevalência da União sobre os estados-membros ou, destes, sobre os municípios, consideradas 
as competências que lhe são próprias. Já o segundo, consubstanciado no princípio da 
subsidiariedade, significa, em palavras simples, o seguinte: tudo aquilo que o ente menor puder 
fazer de forma mais célere, econômica e eficaz não deve ser empreendido pelo ente maior. Dentro 
dos quadros do “federalismo cooperativo” ou “federalismo de integração”, compete 
concorrentemente à União, aos estados-membros e ao Distrito Federal legislar sobre a “proteção 
e defesa da saúde” [CF, art. 24, XII, § 1º (2)]. Constitui competência comum a todos eles, inclusive 
aos municípios, “cuidar da saúde e assistência pública” [CF, art. 23, II (3)]. Vale lembrar que a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1927
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900700058
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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Constituição prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, o dever estatal de dar-lhe efetiva 
concreção, mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação” [art. 196 (4)]. Trata-se da dimensão objetiva ou institucional do direito 
fundamental à saúde. O colegiado assinalou, portanto, que a defesa da saúde compete a qualquer 
das unidades federadas, sem que dependam da autorização de outros níveis governamentais para 
levá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de 
preservar. A competência comum de cuidar da saúde compreende a adoção de quaisquer medidas 
que se mostrem necessárias para salvar vidas e restabelecer a saúde das pessoas acometidas pelo 
novo coronavírus, incluindo-se nelas o manejo da requisição administrativa. Recordou que, ao 
analisar a ADI 6.341 MC-Ref, ficou assentado que os entes federados possuem competência 
concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da 
pandemia em curso, dentre as quais se inclui a requisição administrativa de bens e serviços 
constante do art. 3º, VII, da Lei 13.979/2020. Ficou registrado que o pior erro na formulação das 
políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da CF. 
Igualmente, externou que a diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 
198 (5), não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de 
cada um deles. Ademais, o exercício da competência específica da União para legislar sobre 
vigilância epidemiológica, que ensejou a elaboração da Lei 13.979/2020, não restringiu a 
competência própria dos demais entes da Federação para a implementação de ações no campo 
da saúde. O Plenário observou que o citado diploma normativo incluiu, expressamente, aquelas 
unidades federativas. Na hipótese de qualquer uma delas lançar mão da referida requisição, será 
garantido o pagamento posterior de indenização justa. Salientou que o ordenamento jurídico 
brasileiro já era pródigo em prever a possibilidade de acionamento da requisição administrativa 
antes mesmo do advento da legislação contestada. O instituto possui fundamento nos arts. 5º, 
XXIII e XXV, e 170, III, da CF (6). Mais especificamente, “no caso de iminente perigo público, 
a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano” (art. 5°, XXV). Com base no art. 23, II, da CF, a medida 
pode ser desencadeada por qualquer dos entes. Isso significa que a requisição, embora constitua 
ato discricionário, é também, de certa maneira, vinculada, pois o administrador não pode dela 
lançar mão se ausente o pressuposto do perigo público iminente. Ela foi concebida para arrostar 
situações urgentes e inadiáveis. Distingue-se claramente da desapropriação, em que a indenização, 
como regra, é prévia. Dessa forma, a própria indenização, acaso devida, será sempre posterior. 
Conforme atesta a doutrina, a medida também abrange bens e serviços médico-hospitalares. Por 
isso, o ato de requisição não dispensa sua apropriada motivação. A comprovação do atendimento 
do interesse coletivo, consubstanciado na necessidade inadiável do uso do bem ou do serviço do 
particular em decorrência de perigo público iminente, será contemporânea à execução do ato, 
possibilitando, assim, o seu posterior questionamento na justiça, se for o caso. Quanto ao papel 
da União no combate à pandemia, o art. 21, XVIII, da CF defere-lhe a atribuição de “planejar e 
promover a defesa contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações”. Lido 
em conjunto com o art. 198 da CF — o qual dispõe que o Sistema Único de Saúde (SUS) é 
organizado de maneira hierarquizada —, percebe-se que a ela compete assumir coordenação das 
atividades desse setor. Consideradas as consequências práticas da aplicação literal da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080/1990), não há evidências de que o Ministério da Saúde, embora competente 
para coordenar, em âmbito nacional, as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, tenha a 
capacidade de analisar e solucionar tempestivamente as multifacetadas situações emergenciais que 
eclodem em cada uma das regiões ou localidades do País [Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), art. 20 (7)]. Avalizar todas as requisições administrativas de bens e serviços 
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de saúde privados, levadas a efeito por gestores estaduais e municipais, retiraria dos governos 
locais o poder de gestão autônoma que lhes é inerente e acarretaria a absoluta ineficiência das 
medidas emergenciais previstas pela Lei 13.979/2020, indispensáveis ao pronto atendimento da 
sociedade. A atuação da União é na linha de prover, amparar e auxiliar os demais entes sem 
substituí-los em suas competências derivadas da CF. Nessa esteira, as requisições levadas a efeito 
pelos entes subnacionais não podem ser limitadas ou frustradas pela falta de consentimento do 
Ministério da Saúde, sob pena de indevida invasão de competências que são comuns à União e 
aos entes federados, bem como diante do risco de se revelarem ineficazes ou extemporâneas. 
Dado esse contexto, o Tribunal reputou ser incabível a exigência de autorização do Ministério da 
Saúde no concernente às requisições administrativas decretadas pelos estados-membros, Distrito 
Federal e municípios no exercício das respectivas competências constitucionais. Nesse sentido, a 
deliberação da Corte na ADI 6.343 MC-Ref. O colegiado registrou que a exigência de 
fundamentação adequada se encontra prevista no art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020 (8), cuja 
apreciação é atribuição exclusiva de cada uma das autoridades públicas integrantes dos três níveis 
político-administrativos da Federação brasileira. Isso, tendo em conta as situações concretas com 
as quais são defrontadas, sempre com a observância dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Ademais, como todas as ações estatais, além de serem balizadas pelos critérios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, as requisições somente podem ser levadas a cabo após 
a constatação de que inexistem outras alternativas menos gravosas. Consoante informações 
recebidas do Senado Federal, a Corte ressaltou que o Ministério da Saúde, autor da legislação, 
intencionalmente preferiu não condicionar as requisições a seu crivo prévio, tendo em vista a 
autonomia administrativa dos entes da Federação para promover requisições e a dinâmica de cada 
um deles, em função da realidade e de suas particularidades. Essa escolha que foi referendada 
pela Presidência da República, ao enviar o projeto de lei para debate, e pelo Congresso Nacional, 
ao aprová-lo. Dito isso, a Corte compreendeu que vulneraria frontalmente o princípio da 
separação dos Poderes a incursão do Judiciário em seara de atuação privativa do Legislativo e do 
Executivo, substituindo-os na tomada de decisões de cunho eminentemente normativo e 
político-administrativo. Portanto, não cabe ao STF suprir ou complementar a vontade conjugada 
dos demais Poderes, que deu origem aos dispositivos legais contestados — claramente unívocos, 
porquanto despidos de qualquer ambiguidade —, de maneira a criar, por meio da técnica de 
interpretação conforme à Constituição, obrigação não cogitada por seus legítimos criadores. 
Após mencionar projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional, o Tribunal 
sublinhou que a pretensão da requerente está sendo debatida na seara adequada para contemplar 
aquilo que ela pretende nesta ação. Por mais esse motivo, cumpre ao STF aguardar a solução da 
questão pelos representantes da soberania popular e exercer a autocontenção que lhe convém 
nessas situações. De resto, considerou que, agasalhar o pleito da requerente, tornaria “inexequível 
a estratégia de combate ao vírus, inviabilizando qualquer solução de logística adotada pelas 
autoridades de saúde em qualquer âmbito de atuação”. Logo, a criação de novos requisitos para 
a implementação do instituto, por meio da técnica de interpretação conforme, não se coaduna 
com sua natureza expedita, para cujo acionamento o texto constitucional exige apenas a 
configuração de iminente perigo público. Em reforço, o Plenário salientou que a CF, ao tratar da 
Ordem Econômica, albergou o postulado da função social da propriedade, significando que esta, 
por vezes, pode revelar um interesse não coincidente com o do próprio titular do direito, 
ensejando o seu uso pela coletividade, independentemente da vontade deste. Ante o quadro da 
reconhecida pandemia, entendeu demonstrado que, no conflito entre os princípios da 
proporcionalidade, do livre exercício de atividade privada e da transparência com o direito 
universal à saúde, este deve prevalecer na medida exata para evitar mortes. Por fim, assinalou que, 
em matéria de cunho semelhante, foi sufragada, por unanimidade, conclusão idêntica a aqui 
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revelada (ADPF 671 AgR). Improcedente a pretensão, mostra-se inexequível o pedido de 
suspensão imediata de todas as requisições administrativas realizadas. O ministro Roberto 
Barroso adotou, como fundamento, que as requisições administrativas realizadas por estados, 
municípios e Distrito Federal, no contexto da pandemia causada pelo Covid-19, independem da 
oitiva do atingido ou de prévia autorização do Ministério da Saúde, mas pressupõem, nos termos 
da lei, evidências científicas e motivação, observado o princípio da proporcionalidade. Por sua 
vez, o ministro Gilmar Mendes declarou que seu voto, além de estar fundamentado no princípio 
da proporcionalidade, observa a inexistência da primazia ou hierarquia de poder de requisição 
entre os entes federativos. Enfatizou que parte dos problemas detectados têm a ver com a 
conduta de desvio na execução do modelo SUS como preconiza o texto constitucional. ADI 
6362/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 989, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

2.2 Regime Jurídico Único: Emenda à Constituição e quórum para aprovação. O Plenário 
iniciou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda 
Constitucional (EC) 19/1998, na parte em que alterou a redação do caput e dos incisos X e XIII 
do art. 37 (1); do caput e dos §§ 1º e 7º do art. 39 (2); do § 2º do art. 41 (3); do art. 135 (4); do § 
7º do art. 169 (5); e do inciso V do art. 206 (6) da Constituição Federal (CF). Também foi 
impugnado o art. 26 (7) da referida EC. A ministra Cármen Lúcia (relatora), confirmando a 
cautelar anteriormente deferida, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para 
declarar a inconstitucionalidade formal do caput do art. 39 da CF, bem como prejudicado o pleito 
quanto ao art. 26 da EC 19/1998. A relatora afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) se consolidou no sentido da possibilidade de invalidação de emendas 
constitucionais nas hipóteses de ultraje aos limites insculpidos no art. 60 da CF. Observou que, 
no caso, quando da tramitação de Substitutivo da Proposta da Emenda Constitucional 173/1995, 
o bloco de oposição apresentou pedido para votação em separado das alterações apresentadas 
para as normas que extinguiam a previsão constitucional originária do regime jurídico único, 
instituindo o contrato de emprego público. O pedido objetivava, expressamente, “manter a regra 
atual do regime jurídico único, alcançando todos os servidores da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional, bem assim preservar a permissão de contratação temporária por 
excepcional interesse público”. Ao ser submetido à votação pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados, o Substitutivo foi aprovado, ressalvados os destaques, com 309 votos favoráveis, 147 
votos contrários e 18 abstenções. Os dispositivos destacados, objeto do DVS 9 (que extinguiam 
o regime jurídico único), não obtiveram três quintos dos votos pela aprovação (308 votos), 
contando com 298 votos favoráveis, 142 votos contrários e 8 abstenções. Rejeitadas, conforme 
proclamado pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, as alterações propostas para o 
inciso IX do art. 37, para o caput do art. 39 e para o § 3º do art. 114 da CF. As normas objeto do 
DVS 9 foram rejeitadas e suprimidas do texto da Proposta de Emenda Constitucional, pelo que 
não poderiam ter sido submetidas à votação em 2º turno. Assim, o não atingimento do quórum 
de votação para promover as alterações propostas no Substitutivo aos arts. 37, inciso IX; 39, 
caput, e 114, § 3º, da CF, configurou inequívoca manifestação do Plenário da Câmara dos 
Deputados, no sentido da rejeição da proposta de extinção do regime jurídico único da 
Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas que até então vigia por 
determinação da norma original do art. 39 da CF. No entanto, após a votação em 1º turno, o 
relator do projeto na Comissão Especial, alterou a redação final do Substitutivo transferindo o 
conteúdo da proposta contida no § 2º para o caput do art. 39 da CF. Dessa forma, submeteu-se 
a um segundo turno de votação matéria rejeitada no primeiro, burlando-se, com isso, o requisito 
constitucional de aprovação das emendas constitucionais por três quintos dos votos dos 
membros de cada Casa, em dois turnos de votação. A supressão da norma originária do caput do 
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art. 39 da CF afrontou inequívoca manifestação do Plenário da Câmara dos Deputados que, em 
1º turno de votação, rejeitara a mudança pretendida, desrespeitando, assim, o procedimento 
formal de reforma constitucional, contrariamente à sua supremacia e rigidez. A manobra 
parlamentar, levada a efeito em segundo turno de votação, descumpriu o § 2º do art. 60 da CF, 
que exige dupla aprovação por três quintos dos membros da Câmara dos Deputados de proposta 
de emenda constitucional. A ministra ressaltou, ainda, a vedação do § 5º do art. 60, segundo o 
qual “a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”. Nesses termos, caracterizada a 
inconstitucionalidade formal do caput do art. 39 da CF, na forma da EC 19/98, é de se declarar 
a nulidade da norma, restabelecendo-se a anterior, na forma que concluiu o Plenário no 
julgamento do pleito de cautelar. Por outro lado, a relatora rejeitou as alegações de existência de 
inconstitucionalidades formais na (a) alteração da expressão “qualidade do serviço prestado” pela 
palavra “eficiência”, no caput do art. 37; (b) substituição da expressão “política remuneratória” 
por “sistema remuneratório”, no § 1º do art. 39; (c) substituição da expressão “disciplinará a 
aplicação dos recursos orçamentários” pela expressão “disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários”, no § 7º do art. 39; (d) alteração da expressão “os critérios a serem obedecidos na 
efetivação da demissão do servidor” por “as normas gerais a serem obedecidas na demissão do 
servidor”, no § 7º do art. 169; e (e) alteração do singular para o plural da locução “plano de 
carreira” no inciso V do art. 206. Ponderou que a análise dos textos submetidos à votação na 
Câmara e no Senado não conduz à conclusão de ter havido alterações substanciais dos conteúdos 
normativos das referidas normas, tendo sido modificadas por emendas tipicamente redacionais, 
não havendo de se cogitar, por conseguinte, de inconstitucionalidade formal, conforme verificado 
no julgamento da medida cautelar. No que tange às demais alegações, alterações promovidas nos 
art. 37, incisos X e XIII; art. 39, § 1º; art. 41, § 2º, e art. 135 da CF, esclareceu que a isonomia de 
vencimentos revela critério a ser observado pelo legislador na edição de leis nas quais se cuide de 
remuneração dos cargos públicos. A previsão da norma originária do art. 39, § 1º, da CF nunca 
garantiu aos servidores públicos direito à isonomia automática de vencimentos de cargos de 
atribuições iguais ou assemelhadas aos por eles ocupados. E o art. 37, inciso XIII, veda a 
vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público. A supressão nos arts. 37, inciso XIII, e 135 da CF, da remissão originariamente 
feita ao art. 39, § 1º, da CF é consequência da alteração promovida nessa norma pela EC 19/1998, 
não importando também infringência ao princípio da isonomia. Ademais, a jurisprudência do 
STF é pacífica quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico. A alteração do § 2º do 
art. 41 do Substitutivo, pela qual se incluiu a condicionante “se estável” para a recondução ao 
cargo de origem, não promoveu mudança no sentido da proposição jurídica. A mencionada 
condicionante não contraria direitos e/ou garantias individuais (art. 60, § 4º, IV, da CF). Ao 
contrário, ela está harmonizada com a estabilidade no serviço público. Tem-se, portanto, a um 
só tempo, o fortalecimento do instituto da estabilidade e a confirmação, na relação estatutária 
(não contratual) entre servidor e Administração Pública. Por fim, a ministra Cármen Lúcia 
reafirmou a prejudicialidade do capítulo relativo ao art. 26 da EC 19/1998, já pronunciado no 
julgamento da cautelar. Em seguida, o julgamento foi suspenso. ADI nº 2135/DF, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 989, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

2.3 Ação de Improbidade Administrativa e Atuação do Procurador de Estado. A Primeira 
Turma, por maioria e em conclusão de julgamento, deu provimento a agravo interno e, em voto 
médio, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar incompatível com a 
Constituição Federal (CF) o entendimento de que o governador do estado deve autorizar a 
propositura de ação de improbidade pela procuradoria. Determinou, ainda, o retorno dos autos 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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ao juízo de origem, para que prossiga o julgamento como entender de direito. No acordão 
impugnado, o tribunal de origem compreendeu que procurador do estado de Sergipe não pode 
ajuizar ação civil pública sem anuência do procurador-geral e autorização do governador daquela 
unidade da Federação (Informativo 952). Na Turma, prevaleceu o voto médio do ministro 
Roberto Barroso, que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Em maior extensão, os 
ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux deram provimento integral ao agravo e ao recurso 
extraordinário. Entenderam que a restrição imposta pelo tribunal a quo não encontra respaldo 
na lei orgânica da procuradoria-geral — Lei Complementar sergipana 27/1996 — e ofende o art. 
132 da CF (1). Logo, não poderia ser exigida a autorização do governador, tampouco a anuência 
do procurador-geral nas ações de improbidade. Já o ministro Marco Aurélio (relator) negou 
provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário. A seu ver, os autos versam matéria 
estritamente legal. O relator sublinhou que o pronunciamento atacado mediante recurso 
extraordinário envolveu a interpretação de legislação local. (1) CF: “Art. 132. Os Procuradores 
dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de 
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas. parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada 
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os 
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.” ARE 1165456 AgR/SE, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 989, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

2.4 Competência do TCU. Administração Federal. Delação premiada. Acordo de leniência. 
Abrangência. A celebração de acordo de leniência, de colaboração premiada ou congêneres em 
outras instâncias de controle não interfere na atuação do TCU sobre irregularidades não 
abrangidas pelo acordo. Acórdão nº 2329/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 
 

3.1 Portador de moléstia grave. Exercício da atividade laboral. Imposto de renda. Isenção do 
Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Não cabimento. Tema 1037. Não se aplica a isenção do 
imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da 
Lei n. 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave 
que se encontre no exercício de atividade laboral. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica 
e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, 
XIV, da Lei n. 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali 
enumeradas. O referido artigo isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos 
seus incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma 
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional". A 
partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por 
acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou 
seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para 
referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput. Não procede o argumento de que essa 
interpretação feriria o art. 43, I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito 
de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inciso I) e "proventos" (inciso 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo952.htm#A%C3%A7%C3%A3o%20de%20improbidade%20administrativa%20e%20atua%C3%A7%C3%A3o%20de%20procurador%20do%20estado
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito 
("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de 
"proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para 
determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo 
"renda" no sentido mais amplo. Ademais, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da Lei n. 
7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito 
estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de 
incidência do benefício, perde sentido o argumento de que, na época da edição da lei, as doenças 
elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que 
a evolução subsequente da medicina teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística 
da lei à nova realidade social. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha 
sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os 
efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto 
de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário. Assim, 
se a norma isentiva fala em proventos de aposentaria ou reforma, não pode ser interpretada de 
forma extensiva para abranger os rendimentos decorrentes do trabalho. Portanto, a interpretação 
dos arts. 43, I e II, e 111, II, do Código Tributário Nacional e do art. 6°, XIV e XXI, da Lei n. 
7.713/1988 conduz à conclusão de que a isenção de imposto de renda referida nesse último 
diploma legal não abrange os rendimentos de portador de moléstia grave que esteja em atividade 
laboral. REsp nº 1.814.919-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 676, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

3.2 Empresa extinta por incorporação. Compensação de prejuízos fiscais. Lei nº 9.065/1995. 
Benefício Fiscal. Limitação de 30%. Ampliação. Impossibilidade. Não é direito subjetivo 
do contribuinte compensar seus prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 
e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sem 
observância do limite de 30% a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065/1995 quando 
ocorre o desaparecimento da empresa por incorporação. A legislação do IRPJ e da CSLL permite 
que eventuais prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores sejam compensados com os 
lucros apurados posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% 
(trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário. Analisando o tema, o STF considerou que a 
natureza jurídica da compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da 
CSLL é de benefício fiscal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% 
(trinta por cento) para que a compensação pudesse ser efetivada. Contudo, é importante ressaltar 
que a Suprema Corte não adentrou no exame da matéria ora discutida qual seja, se há amparo 
legal que permita a compensação integral dos prejuízos fiscais, sem observância do limite de 30% 
a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065/1995, quando ocorre o desaparecimento da 
empresa, por incorporação, cisão ou extinção da sociedade empresária. Sobre essa questão, não 
se pode perder de vista que o princípio da legalidade, se de um lado impõe a exigência de cobrança 
de tributo só por lei expressa, nos termos previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, II, e, 
especificamente, no seu art. 150, II, de outro, também deve ser de observância obrigatória para 
que haja permissão da compensação de prejuízos com lucros para fins tributários, de modo que 
esta compensação deve ocorrer somente com autorização legislativa expressa. E, do arcabouço 
jurídico que rege a matéria, não se dessume nenhuma autorização legal para que, na hipótese de 
extinção da empresa por incorporação, os seus prejuízos fiscais possam ser compensados sem 
qualquer limitação. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode 
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o 
contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 
111 do Código Tributário Nacional. Desse modo, havendo norma expressa que limita a 
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por 
cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma 
ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, 
não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da 
legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. REsp 1.805.925-SP, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 676, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

3.3 Fundações públicas de direito privado. Custas processuais e emolumentos. Isenção. Não 
incidência. As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas 
processuais. No ordenamento jurídico brasileiro, existem três tipos de fundação, quais sejam: 
fundação de direito privado, instituída por particulares; fundações públicas de direito privado, 
instituídas pelo Poder Público; e fundações públicas de direito público, que possuem natureza 
jurídica de autarquia. O art. 5º, IV, do Decreto-Lei n. 200/1967, com a redação conferida pela 
Lei n. 7.596/1987, define fundação pública como "entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de uma autorização legislativa, para 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito 
público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes". Contudo, o 
Supremo Tribunal Federal entende que "nem toda fundação instituída pelo Poder Público é 
fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão 
do serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados membros, por 
leis estaduais, são fundações de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia, 
aplicando-se a elas a vedação a que alude o § 2º do art. 99 da Constituição Federal". Em idêntica 
compreensão acenam os julgados realizados por esta Corte, compreendendo a coexistência, no 
ordenamento jurídico, de fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito 
privado. Com efeito, a premissa é de que são pessoas jurídicas de direito público a União, os 
Estados, os Municípios, o Distrito Federal, as autarquias e as fundações públicas, leia-se, de 
direito público, "excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração 
Pública Indireta: sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações" - estas, 
fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público são criadas por 
lei específica, também chamadas de "fundações autárquicas". Em se tratando de fundações 
públicas de direito privado, uma lei específica deve ser editada autorizando que o Poder Público 
crie a fundação. No que se refere às custas processuais, a isenção é devida tão somente às 
entidades com personalidade de direito público. Dessa forma, para as Fundações Públicas 
receberem tratamento semelhante ao conferido aos entes da Administração Direta é, necessária 
natureza jurídica de direito público, que se adquire no momento de sua criação, decorrente da 
própria lei. REsp 1.409.199-SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 676, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

3.4 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Meta fiscal. Eficácia da lei. 
Responsabilidade fiscal. Entendimento. As leis e demais normativos que instituírem 
benefícios tributários e outros que tenham o potencial de impactar as metas fiscais somente 
podem ser aplicados se forem satisfeitas as condicionantes constitucionais e legais, considerando 
o disposto no art. 167, inciso II, da Constituição Federal, no art. 113 do ADCT e nos arts. 14 a 
16 da LRF. Acórdão nº 2198/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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3.5 No contexto de uma política fiscal que fomente a adimplência local quanto ao 
pagamento do IPVA, os municípios podem estabelecer incentivos no âmbito de sua 
competência  tributária, desde que não interfiram na regulamentação dos elementos 
essenciais do imposto estadual. Trata-se de Consulta formulada por prefeito municipal, 
vazada nos seguintes termos: “O Município pode criar lei para conceder créditos, na forma de 
vale ou restituição de percentual do valor pago, para os proprietários de veículos automotores 
devidamente licenciados no município que comprovarem o recolhimento do IPVA? ” Admitida 
a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, aclarou o tratamento conferido ao IPVA 
pelo inciso III do art. 155 e inciso III do art. 158 da Constituição da República, que atribuem a 
competência para sua instituição aos Estados e ao Distrito Federal, porém adjudicam aos 
municípios metade do produto de sua arrecadação, em relação aos veículos licenciados em seu 
território. Acrescentou que os arts. 6º a 8º do Código Tributário Nacional, Lei n. 5.172/66, 
contemplam aos Estados e ao Distrito Federal o poder de instituir, modificar e extinguir o 
imposto (competência plena), atribuição indelegável e não sujeita à caducidade, e qualquer 
iniciativa de outro ente federativo voltada à modificação dos caracteres de incidência tributária 
configura usurpação da competência. Esclareceu que, nesse contexto, se veda também, pela via 
constitucional, a isenção heterônoma, de modo a preservar a plenitude das competências 
tributárias de cada esfera federativa. Alteou, todavia, que, por expressa opção do modelo de 
repartição tributária constitucional, parcela significativa do produto da arrecadação do IPVA 
pertence aos municípios em cujo território sejam licenciados os veículos automotores, razão pela 
qual há interesse dos municípios em incentivar o pagamento do IPVA pelos contribuintes que 
possuem veículos automotores, de modo que índices mais altos de adimplência reflitam, por 
consequência, em um incremento da receita municipal, ainda que a arrecadação imediata seja 
realizada pela esfera estadual. Ponderou que, conquanto não seja possível aos municípios 
interferir na regulamentação dos elementos essenciais do referido imposto, os municípios podem 
editar normas municipais auxiliares, que interajam com a norma-matriz estadual sem, contudo, 
contrariá-la, com o objetivo de incrementar sua receita derivada de transferências obrigatórias 
por meio do aumento da adimplência dos contribuintes. Dentro desse reduzido espectro de 
competência, entendeu haver óbice para a concessão de “créditos, na forma de vale”, como 
suscitado pelo consulente, de modo que o contribuinte do IPVA possa utilizá-los para 
compensação com eventuais débitos que tenha com o município, uma vez que a constituição do 
crédito está estreitamente vinculada à caracterização da obrigação tributária principal, 
restringindo a competência para modificação apenas ao Estado. Considerou, como alternativa, a 
previsão de descontos sobre os tributos de competência municipal, tendo como beneficiários os 
contribuintes que comprovarem o recolhimento do IPVA. Asseverou que ações dessa natureza 
apresentam inevitável impacto na execução financeira e orçamentária e observam rigorosa 
regulamentação tendente a preservar o equilíbrio das contas públicas, cujas linhas gerais se 
encontram no § 6º do art. 150 da Constituição da República, enquanto os requisitos formais são 
elencados no art. 14 da Lei Complementar n. 101/00. Segundo as disposições transcritas, a 
concessão ou a ampliação de benefício de natureza tributária que implique renúncia de receita 
deve estar obrigatoriamente prevista em lei em sentido estrito, bem como acompanhada da 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro e da demonstração de que a ação está em 
consonância com a lei de diretrizes orçamentárias, além dos requisitos dos incisos I e II do art. 
14 da LRF, quais sejam: demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio 
da lei de diretrizes orçamentárias ou previsão de medidas de compensação, no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo e majoração ou criação de tributo ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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contribuição. Ressaltou que a criação de incentivos que detenham a feição de renúncia de receita, 
da forma aqui descrita, não denota a vinculação de receita de impostos, vedada pelo inciso IV do 
art. 167 da Constituição da República, permanecendo a receita advinda da transferência relativa 
à participação municipal no IPVA, nessas situações, desvinculada e sua destinação definida nas 
leis orçamentárias. Outrossim, a respeito da outra alternativa suscitada pelo consulente, afirmou 
que a restituição total ou parcial de tributo é regulamentada em caráter geral pelo art. 165 
do Código Tributário Nacional, do qual se extrai que é possível somente na hipótese de 
pagamento indevido ou a maior do tributo, não guardando qualquer relação com políticas de 
incentivo na seara tributária. Rememorou que, mesmo havendo pagamento indevido de tributo, 
é responsável pela restituição o ente federativo que o arrecada, cabendo, portanto, ao Estado a 
restituição, e não aos municípios. Em face do exposto, respondeu ao questionamento formulado 
pelo consulente, nos seguintes termos: “1) no contexto de uma política fiscal que fomente a 
adimplência local quanto ao pagamento do IPVA, os municípios podem estabelecer incentivos 
no âmbito de sua competência tributária, que podem consistir, por exemplo, em desconto sobre 
o pagamento de tributos municipais de parcela paga a título de IPVA pelos proprietários de 
veículos licenciados em seu território, desde que tais incentivos não interfiram na regulamentação 
dos elementos essenciais do imposto estadual, cuja competência tributária não lhe pertence; 2) 
na instituição dessas políticas fiscais, devem ser observadas todas as disposições do art. 14 da Lei 
Complementar n. 101/00 (LRF), notadamente: a) previsão em lei municipal específica, que regule 
exclusivamente o benefício fiscal; b) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; c) demonstração de que a ação está em 
consonância com a lei de diretrizes orçamentárias; d) demonstração de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias ou previsão de 
medidas de compensação, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição; 3) a restituição de parcela de tributo somente é 
cabível nas situações de pagamento indevido, descritas no art. 165 da Lei n. 5.172/66, razão pela 
qual não é possível que os municípios promovam a restituição de parcela de valor legitimamente 
pago a título de IPVA”. O voto do relator foi acompanhado de forma unânime. Consulta 
n. 1084659, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 216, 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 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Companheiro. Filho. A existência de 
filho do instituidor da pensão com a alegada companheira é apenas um indício, não sendo 
suficiente para caracterizar a união estável e habilitar a companheira como beneficiária da pensão. 
Acórdão nº 8549/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.2 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Escritura pública. Justificação 
judicial. A escritura pública declaratória de união estável, assim como a sentença de justificação 
judicial, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de união estável para fins de 
concessão de pensão. Acórdão nº 8549/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084659
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Aposentadoria. Princípio 
da razoabilidade. Princípio da eficiência. Contagem de tempo de serviço. Diante da 
constatação de exíguo tempo faltante para implementação do requisito temporal para 
aposentadoria, com vistas a evitar o retorno à atividade de ex-servidores já aposentados há longo 
tempo, o TCU pode, excepcionalmente, decidir pela legalidade do ato, em homenagem aos 
princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica. Acórdão nº 8551/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.4 Regime Geral de Previdência Social. Benefício previdenciário. Revisão do ato de 
concessão. Questões não decididas. Prazo decadencial. Art. 103, caput, da Lei nº 
8.213/1991. Princípio da actio nata. Não incidência. Tema 975. Aplica-se o prazo 
decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 às hipóteses em que 
a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de 
benefício previdenciário. O direito de pedir a revisão de benefício previdenciário, como direito 
potestativo que é, prescinde de violação específica do fundo de direito, tanto assim que a revisão 
ampla do ato de concessão pode ser realizada haja ou não expressa análise do INSS. Caso 
contrário, dever-se-ia impor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de prévio 
requerimento administrativo do ponto não apreciado pelo INSS. Isso é reforçado pelo art. 103 
da Lei n. 8.213/1991, que estabelece de forma específica o termo inicial para o exercício do direito 
potestativo de revisão quando o benefício é concedido ("a contar do dia primeiro do mês seguinte 
ao do recebimento da primeira prestação") ou indeferido ("do dia em que tomar conhecimento 
da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo"). Se fosse a intenção do legislador 
exigir expressa negativa do direito vindicado, teria adotado o regime prescricional para fulminar 
o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-
ia o princípio da actio nata. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, o direito que se 
sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início. Tais apontamentos corroboram 
a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e 
representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se 
subordina à manifestação de vontade do INSS. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso 
temporal para os segurados revisarem os benefícios previdenciários, a natureza decadencial do 
prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o princípio jurídico básico de que ninguém pode 
alegar o desconhecimento da lei (art. 3º da LINDB), conclui-se que o prazo decadencial decenal 
previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas 
no ato administrativo de análise do benefício previdenciário. REsp 1.644.191-RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 676, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.5 Regime Geral de Previdência Social. Critério de cálculo de aposentadoria. Direito 
adquirido ao regime anterior à EC nº 20/1998. Aplicação do ar. 187 do Decreto nº 
3.048/1999. Salários de contribuição. Correção até a data da reunião dos requisitos, sob 
pena de hibridismo de regime. É aplicável o art. 187 do Decreto n. 3.048/1999, quando a 
aposentadoria foi deferida com base no direito adquirido anterior à vigência da Emenda 
Constitucional n. 20/1998, devendo a atualização dos salários de contribuição integrantes do 
período básico de cálculo observar como marco final a data ficta de dezembro de 1998 e, a partir 
de então, a renda mensal inicial deverá ser reajustada até a data da entrada do requerimento 
administrativo pelos índices de reajustamento dos benefícios. O Regulamento da Previdência 
Social, Decreto 3.048/1999, prevê duas possibilidades de cálculo do salário de benefício pelo 
direito adquirido, ambas amparadas nos artigos 187 e 188-B: (1) em razão do advento da Emenda 
Constitucional n. 20/1998, tendo em conta as alterações dos requisitos para concessão de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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aposentadoria; (2) pelo advento da Lei n. 9.876/1999. Assim, quando a aposentadoria for deferida 
com suporte tão somente no tempo de serviço prestado até 16.12.1998, vale dizer, com base no 
direito adquirido anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, a atualização dos 
salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo deverá observar como marco 
final a data ficta de dezembro de 1998 e não a data efetiva da implantação em folha de pagamento. 
Apurando-se a renda mensal inicial na época do implemento das condições preestabelecidas e 
reajustando-a posteriormente pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários em 
manutenção, conforme parâmetros trazidos no artigo 187, parágrafo único, do Decreto n. 
3.048/1999. Com efeito, a data de entrada do requerimento norteará unicamente o início do 
pagamento do benefício. Por outro lado, se o segurado optar pela aposentadoria pelas regras 
vigentes até a edição da Lei n. 9.876/1999, deve ser observada a redação do artigo 188-B do 
referido Decreto. Em qualquer dos casos deve ser calculada a renda mensal inicial do benefício 
na data em que reunidos os requisitos necessários para sua concessão, a partir daí a renda mensal 
inicial deverá ser reajustada pelos índices de correção monetária dos benefícios previdenciários 
até a efetiva implantação em folha de pagamento. Vale ressaltar que o critério entabulado pelo 
art. 187 do Decreto n. 3.048/1999, ampara o segurado com correção monetária até o início do 
benefício. Em sentido contrário, a adoção do critério da correção dos salários de contribuição 
até o início do benefício, o requerimento administrativo no caso, resultaria na adoção de 
hibridismo de regimes, incompatível com o Regime Geral de Previdência Social. Isso porque o 
segurado reúne as condições para aposentadoria de regime extinto, e sob a regência dele é que 
deve ser calculada a renda mensal inicial do benefício. Essa interpretação decorre de julgamento 
do STF sob a sistemática da Repercussão Geral: RE 575.089, Relator Ministro Ricardo 
Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 10.9.2008, DJe 23/10/2008. PUIL 810-SP, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 676, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.6 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Companheiro. Filho. A existência de 
filho do instituidor da pensão com a alegada companheira é apenas um indício, não sendo 
suficiente para caracterizar a união estável e habilitar a companheira como beneficiária da pensão. 
Acórdão nº 8549/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.7 Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação. Escritura pública. Justificação 
judicial. A escritura pública declaratória de união estável, assim como a sentença de justificação 
judicial, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de união estável para fins de 
concessão de pensão. Acórdão nº 8549/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.8 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Aposentadoria. Princípio 
da razoabilidade. Princípio da eficiência. Contagem de tempo de serviço. Diante da 
constatação de exíguo tempo faltante para implementação do requisito temporal para 
aposentadoria, com vistas a evitar o retorno à atividade de ex-servidores já aposentados há longo 
tempo, o TCU pode, excepcionalmente, decidir pela legalidade do ato, em homenagem aos 
princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica. Acórdão nº 8551/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.9 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Quintos. Acumulação. 
Vedação.  Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 
193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem 
acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em 
comissão (vantagem “opção”, art. 2º da Lei 8.911/1994), de forma não cumulativa com a 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
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vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2˚, da Lei 
8.112/1990. Acórdão nº 8731/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.10 Pessoal. Pensão especial a ex-combatente. Vedação. Remuneração. Benefício 
previdenciário. Acumulação. A pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial e a seus dependentes (Lei 8.059/1990) é inacumulável com quaisquer rendimentos 
percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. Acórdão nº 8978/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 325, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.11 Pessoal. 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).  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 326, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.12 Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Abrangência. Pessoal de reserva 
remunerada. A reforma de militar por incapacidade com proventos calculados com base no 
soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa (art. 
110, § 1º, da Lei 6.880/1980) restringe-se aos militares da ativa ou da reserva remunerada, não 
sendo possível a concessão dessa vantagem aos militares já reformados. Acórdão nº 8386/20, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.13 Pensão militar. Legislação. Reversão de pensão. Marco temporal. 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 
8411/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.14 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Aposentadoria. Princípio da 
razoabilidade. Princípio da eficiência. Contagem de tempo de serviço. Diante da 
constatação de exíguo tempo faltante para implementação do requisito temporal para 
aposentadoria, com vistas a evitar o retorno à atividade de ex-servidores já aposentados há longo 
tempo, o TCU pode, excepcionalmente, decidir pela legalidade do ato, em homenagem aos 
princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica. Acórdão 8551/20, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 82, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.15 Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Quintos. Acumulação. Vedação. Os 
servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 
8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos 
seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão 
(vantagem “opção”, art. 2º da Lei 8.911/1994), de forma não cumulativa com a vantagem dos 
quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2˚, da Lei 8.112/1990. 
Acórdão nº 8731/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.16 Pensão especial de ex-combatente. Vedação. Remuneração. Benefício previdenciário. 
Acumulação. A pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus 
dependentes (Lei 8.059/1990) é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres 
públicos, exceto os benefícios previdenciários. Acórdão nº 8972/20, Boletim de Pessoal do TCU 
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nº 82, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

4.17 Pensão militar. Legislação. Reversão de pensão. Marco temporal. 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 
8411/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 82, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.18 Consulta. RPPS. Auxílio ou patrocínio. Recebimento de doação. Possibilidade. 
Utilização. Pagamentos de benefícios previdenciários ou despesas administrativas. 
Vedada utilização para outras finalidades. O TCE/SC respondeu Consulta acerca da 
possibilidade de auxílio ou patrocínio ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS por 
instituições financeiras, com a criação do Prejulgado 2243 que possui a seguinte redação: “É 
admissível à entidade administradora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS o 
recebimento de bens por meio de doação, sendo vedada, porém, a vinculação a fim não 
autorizado na legislação de regência. Os recursos deverão ser geridos de acordo com as normas 
gerais de contabilidade e, uma vez incorporados ao patrimônio da entidade, somente poderão ser 
utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários ou de despesas administrativas, 
observadas as normativas estabelecidas pela União, conforme arts. 1º, III, e 9º, II, da Lei nº 
9.717/98”. Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor-Presidente do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú –BCPREVI, sobre a 
possibilidade de recebimento de verbas de entidade privada com vistas a destinação específica 
(realização de evento para esclarecimento dos beneficiários do RPPS). Indagou sobre legalidade, 
modo de seleção e contabilização dos valores, nos seguintes termos: “Caso pretenda o RPPS 
efetuar atos elucidativos à norma aos ativos e inativos como auxílio de instituições financeiras 
interessadas em patrocinar os custos de projetos culturais e/ou materiais e alimentação de café e 
afins, pode o RPPS aceitar patrocínio? Caso positivo, depósito em conta separada ao fim 
específico? E qual a modalidade – credenciamento por chamamento público? ” Inicialmente, o 
Relator destaca que “a legislação de regência dos RPPS não autoriza a captação de valores para a 
referida finalidade. A Lei federal n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras 
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, definiu que 
estes deverão ser organizados com base em normas gerais de contabilidade, sendo que as 
contribuições e os recursos vinculados ao fundo previdenciário somente poderão ser utilizadas 
para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas 
administrativas”. O Relator ainda observou que “de acordo com a Portaria n. 402/2008, editada 
pelo Ministério da Previdência no uso da competência conferida pelo art. 9º da Lei n. 9.717/98, 
as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e rendimentos vinculados ao RPPS são 
considerados recursos previdenciários, somente podendo ser utilizados para o pagamento de 
benefícios ou custeio administrativo, vedada a utilização para finalidades diversas”. O Relator 
salientou que “o art. 15 da Portaria n. 402/2008 também dispõe que a taxa de administração será 
destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização 
e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio. 
No mesmo sentido, a Lei municipal n. 2.421, de 21 de dezembro de 2004, que trata do regime 
próprio de previdência dos servidores de Balneário Camboriú estabelece que as receitas carreadas 
ao BCPREVI, inclusive doações, auxílios e outras receitas eventuais, não poderão ter aplicação 
diversa da estabelecida, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este preceito (art. 6º 
c/c art. 23)”. Ademais, complementou o Relator, a Lei municipal n. 2.421, de 21 de dezembro de 
2004 que trata do regime próprio de previdência dos servidores de Balneário Camboriú “preceitua 
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que toda e qualquer contribuição vertida para o BCPREVI deverá ser utilizada apenas para o 
pagamento de benefícios previdenciários, ressalvada a utilização dos recursos para o pagamento 
das despesas de manutenção, que será caracterizada como taxa de administração do regime 
próprio (art. 24)”. @CON-19/00240200, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 75, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
 

5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Recurso. Preclusão consumativa. Recurso de reconsideração. 
Princípio da singularidade.  Não se conhece de recurso de reconsideração, interposto pelo 
responsável ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou recurso 
de reconsideração anterior, em atenção ao princípio recursal da unicidade (art. 278, § 4 º, do 
Regimento Interno do TCU). Não importa que o segundo recurso seja interposto pela parte 
sucumbente no primeiro, pois as normas processuais do Tribunal garantem oportunidade ao 
contraditório no duplo grau de jurisdição, tanto ao responsável quanto ao Ministério Público. 
Acórdão nº 8551/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 323, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.2 Processual. Competência. Tribunal de Contas. Determinação para sustar ou anular 
contrato. Atuação do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas tem competência para expedir 
determinação, cautelar ou meritória, para que o Poder Executivo suste ou anule, conforme o 
caso, contrato eivado de ilegalidade. Somente na eventual hipótese de não atendimento, pela 
autoridade competente do Poder Executivo, à determinação cautelar ou meritória, é que haverá 
a atuação do Poder Legislativo para sustar o respectivo contrato considerado nulo pelo Tribunal 
de Contas. Inexiste previsão constitucional ou legal que imponha aos Tribunais de Contas o dever 
de ouvir previamente o Poder Legislativo, incluindo-o no polo passivo como litisconsorte 
necessário, para que possa processar e julgar processos de fiscalização instaurados contra atos e 
contratos firmados pelo Poder Executivo. Acórdão nº 201/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

5.3 Processual. Competência. Tribunal de Contas. Processos de representação. Impulso 
oficial. Em processos de representação, com requisitos de admissibilidade preenchidos, a 
atuação do Tribunal de Contas deve pautar-se pela apuração de sua procedência, não estando 
adstrita a eventuais pedidos formulados pelos representantes. Assim, o Tribunal de Contas, com 
base no princípio do impulso oficial, pode, por iniciativa própria, circunscrito às suas 
competências, ampliar o escopo de fiscalização dos fatos trazidos ao seu conhecimento.  
Diferentemente do que ocorre no Poder Judiciário, onde a petição inicial tem a “função de bitolar 
a atividade jurisdicional”, isto é, o magistrado só pode decidir nos estritos limites da demanda, 
no processo de fiscalização de contas públicas, levado a efeito por magistrados de contas, o 
Tribunal de Contas detém o poder-dever de verificar, de ofício, erros e falhas na conduta 
administrativa, ainda que não apontados na inicial da denúncia ou representação. Acórdão nº 
204/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

5.4 Processual. Litisconsórcio passivo. Processos de contas. Responsabilização. A 
responsabilidade dos gestores e dos demais agentes públicos por atos administrativos em geral é, 
em regra, individual, não havendo, nos processos de controle externo, norma que imponha o 
litisconsórcio passivo entre os diversos agentes públicos que tenham realizado diferentes atos em 
um mesmo fato administrativo. A individualização de responsabilidade não impede que o 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900240200
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Tribunal de Contas promova, em autos apartados, a responsabilização de outros agentes 
eventualmente envolvidos em condutas administrativas ilegais, ilegítimas ou antieconômicas.  
Mesmo no caso de o processo de contas tratar de uma das hipóteses de responsabilidade solidária, 
não induzirá a litisconsórcio passivo necessário, mas apenas facultativo. Acórdão nº 201/2020-
TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

5.5 Processual. Oitiva de terceiros (agentes públicos) em recurso. Provas documentais. 
Diligências inúteis e protelatórias. A ausência de oitiva de terceiros (agentes públicos) em sede 
recursal não resulta em prejuízo às partes, pois a análise de dados e informações comprováveis 
por documentos, nos termos das normas processuais vigentes, é suficiente para assegurar o 
exercício da ampla defesa. 2. As audiências realizadas pelo Tribunal de Contas não possuem a 
mesma natureza jurídica da audiência de instrução e julgamento dos processos judiciais em geral. 
3. A prova de questões de direito e de fatos atinentes à anulabilidade ou não de instrumento 
contratual, para cuja substância a lei exige instrumento público específico (processo 
administrativo licitatório e respectivo edital publicado), só pode ser documental (art. 406, CPC; 
c/c art. 144, Resolução 14/2007). 4. O indeferimento de prova inútil e desnecessária é legalmente 
admitido nos termos do art. 370, do CPC. Em decorrência dos princípios do livre convencimento 
do juiz e da celeridade processual, os conselheiros de contas gozam de ampla liberdade na direção 
do processo, cabendo o indeferimento de “diligências inúteis e protelatórias”. Acórdão nº 
201/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

5.6 Processual. Querelas nullitatis. Cabimento e aplicação no Tribunal de Contas.  A 
possibilidade de aplicação do instituto processual da querela nullitatis, no âmbito do Tribunal de 
Contas, justifica-se pela autorização regimental de aplicação subsidiária das normas do processo 
civil aos processos de contas, sendo competente, para processamento e julgamento do pedido, o 
relator que proferiu a decisão supostamente viciada. 2. O cabimento do pedido de querela 
nullitatis pressupõe um vício insanável gravíssimo que acaba por tornar a decisão inexistente, 
podendo ser postulado a qualquer tempo, diferentemente do pedido de rescisão que possui o 
prazo de 2 anos para propositura no Tribunal de Contas. 3. A querela nullitatis pode ser 
empregada quando a citação inicial não for realizada ou for efetivada com vícios insanáveis, cuja 
consequência será a ausência de um pressuposto de existência do processo, cuja formação da 
coisa julgada se torna inexistente. 4. A aplicação da querela nullitatis nos órgãos de controle 
externo deve ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando presente um vício absoluto 
insanável no processo e que gere prejuízo para o interessado. Acórdão nº 203/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 67, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098227/BJ067_JUL_AGO_2020.pdf 

5.7 Direito Processual. Recurso. Preclusão consumativa. Recurso de reconsideração. 
Princípio da singularidade. Admissibilidade. Não se conhece de recurso de reconsideração, 
interposto pelo responsável ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que 
apreciou recurso de reconsideração anterior, em atenção ao princípio recursal da unicidade (art. 
278, § 4º, do Regimento Interno do TCU). Não importa que o segundo recurso seja interposto 
pela parte sucumbente no primeiro, pois as normas processuais do Tribunal garantem 
oportunidade ao contraditório no duplo grau de jurisdição, tanto ao responsável quanto ao 
Ministério Público. Acórdão nº 8557/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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5.8 Direito Processual. Recurso. Preclusão consumativa. Recurso de reconsideração. 
Princípio da singularidade. Admissibilidade. Não se conhece de recurso de reconsideração, 
interposto pelo responsável ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que 
apreciou recurso de reconsideração anterior, em atenção ao princípio recursal da unicidade (art. 
278, § 4º, do Regimento Interno do TCU). Não importa que o segundo recurso seja interposto 
pela parte sucumbente no primeiro, pois as normas processuais do Tribunal garantem 
oportunidade ao contraditório no duplo grau de jurisdição, tanto ao responsável quanto ao 
Ministério Público. Acórdão nº 2171/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.9 Direito Processual. Recurso de revisão. Efeito suspensivo. Requisito. Medida Cautelar. 
Interesse privado. Para a excepcional concessão de efeito suspensivo a recurso de revisão é 
imprescindível a comprovação dos requisitos relativos às medidas cautelares no âmbito do TCU, 
a saber: plausibilidade jurídica do direito, perigo da demora, além do receio de grave lesão ao 
erário ou ao interesse público ou risco de ineficácia da decisão de mérito. Não são aceitáveis 
alegações de possível prejuízo a patrimônio particular ou a interesse do recorrente, a exemplo da 
inscrição do nome no Cadin e na dívida ativa, ou da possibilidade de bloqueio de bens, ou, ainda, 
de inelegibilidade para eleições municipais. Acórdão nº 2191/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 324, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.10 Direito Processual. Recurso de Revisão. Admissibilidade. Natureza jurídica. Ação 
rescisória. O recurso de revisão constitui instância excepcional, semelhante à ação rescisória no 
processo civil, destinada a correção de erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos 
ou análise de documentos novos, não se admitindo o mero reexame de argumentos e teses 
jurídicas expostas no julgamento das contas e no recurso de reconsideração. Acórdão nº 2194/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.11 Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Princípio do livre convencimento 
motivado.  Não há direito adquirido a determinado entendimento ou à aplicação de determinada 
jurisprudência do TCU, devendo prevalecer, em cada julgamento, a livre convicção dos 
julgadores acerca da matéria. Acórdão nº 8724/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 324, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.12 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Audiência. Citação. É 
cabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que autoriza audiência ou citação. 
Acórdão nº 2289/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 325, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.13 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Nulidade. Convalidação. Pedido 
de vista. O comparecimento espontâneo do responsável aos autos supre eventual vício na 
notificação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, aplicável subsidiariamente aos processos no 
TCU, fluindo, a partir de então, o prazo para a prática de ato processual pendente, sem 
necessidade de requerimentos ou autorizações. Acórdão nº 9335/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 326, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

5.14 Direito Processual. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Embargos 
infringentes. Documento novo. É possível, em caráter excepcional, relevando a ausência de 
omissão, contradição ou obscuridade, acolher embargos declaratórios e atribuir-lhes efeitos 
infringentes em razão de documentos novos acostados ao processo, aptos à reforma do mérito 
da decisão embargada, em observância aos princípios da verdade material, do formalismo 
moderado e da economia processual. Acórdão nº 2350/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 326, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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5.15 Embargos de Declaração contra decisão que concedeu medida cautelar. Requisito de 
admissibilidade no âmbito nesta Corte de Contas. Indicação precisa da omissão. Não 
verificação a respeito da suposta ausência de apreciação dos argumentos trazidos na 
defesa. Não conhecimento dos Embargos nessa parte. Desnecessidade de se rechaçar, 
um a um, os argumentos defensórios, quando os fundamentos utilizados já são 
suficientes para formar a razão de decidir. Ausência de omissão, contradição ou 
obscuridade. Não provimento do recurso na parte conhecida. Nos Embargos em questão, 
foi alegado, em suma, que a decisão embargada não teria analisado expressamente os 
fundamentos apresentados nas razões prévias. Neste ponto, entendeu o douto Relator que os 
Embargos não deveriam ser conhecidos, visto que o recurso em tela deveria ter por finalidade o 
saneamento do julgado e não propriamente a rediscussão da meritória, o que poderia 
eventualmente ocorrer somente quando assim demandasse para a correção da decisão. Assinalou, 
também, o julgador, que os Embargos Declaratórios teriam como requisito de admissibilidade, 
no âmbito desta Corte de Contas, a necessidade de indicação precisa da omissão, o que não se 
teria verificado a respeito da suposta ausência de apreciação dos argumentos trazidos pela defesa. 
Destacou o eminente Relator que a Embargante fundamenta o conhecimento do Recurso nos 
artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, §1º, IV, ambos do Código de Processo Civil, 
explicando, por sua vez, que o novo Código de Processo Civil de 2015 (Lei n º 13.105/2015), ao 
dispor sobre a inclusão, dentre os elementos essenciais da sentença, da necessidade de se 
"enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador" (art. 489, §1º, inciso IV) reforçou o entendimento já adotado por esta 
Corte de Contas, no sentido de que a decisão deve apreciar as teses pertinentes à solução da 
controvérsia, sendo desnecessário rechaçar, um a um, os argumentos trazidos pela defesa, quando 
os fundamentos utilizados já forem suficientes para formar a razão de decidir. Justificou, ainda, 
que a inovação legislativa não alterou a orientação doutrinária e jurisprudencial, mantendo-se a 
necessidade, em observância aos princípios da persuasão racional e do livre convencimento 
motivado, de se rebater pormenorizadamente apenas as questões nodais e que pudessem 
influenciar na apreciação da demanda, sendo esse o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça. (Informativo de Jurisprudência nº 585 – STJ). Nesse contexto, reiterou o Relator que os 
Embargos de Declaração não deveriam se conhecidos no ponto em que se pleiteava, de forma 
genérica, a análise de todos os argumentos expedidos na manifestação prévia. Por fim, houve o 
conhecimento dos Embargos somente quanto aos pontos do Acórdão, supostamente eivados de 
obscuridade, que foram indicados com precisão pelo Recorrente, mas, na parte conhecida, foram 
desprovidos. Processo nº 14254/2015 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

5.16 Representação. Embargos de Terceiro. Desconstituição de indisponibilidade de bens de 
terceiros determinada em sede de medida cautelar. Aquisição dos imóveis em data 
anterior à ordem de constrição.  Comprovação da posse e da boa-fé. Provas documentais 
do alegado. Aplicação do art. 674 do CPC c.c o art. 166, III, da LCE nº 464/2012. Súmula 
nº 84 do STJ. Procedência dos Embargos. Determinação de desbloqueio de bens.  Em 
sede de Embargos de Terceiros, terceiros interessados requereram a desconstituição de ordem 
de indisponibilidade sobre bens imóveis. A medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores 
embargada, oriunda da 2ª Câmara de Contas, correspondeu ao valor pago irregularmente a título 
de honorários advocatícios contratuais, que deveria recair, de forma solidária, sobre o patrimônio 
do advogado contratado e do gestor da prefeitura jurisdicionada à época dos fatos. Em face disso, 
foi impetrado Mandado de Segurança pelo contratado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do 
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Rio Grande do Norte (TJRN) sustado provisória e precariamente os efeitos do Acórdão cautelar, 
no que se referia à determinação de indisponibilidade patrimonial do Impetrante, de modo que 
foram adotadas pelo eminente Relator, Conselheiro-Substituto Antônio Ed Souza Santana, todas 
as medidas necessárias. Contudo, no âmbito da Suspensão de Segurança (SS) 5335, ajuizada 
perante o Supremo Tribunal Federal, os efeitos da Decisão emanada da Corte de Contas foram 
restabelecidos, tendo em vista a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TJRN, nos autos 
do citado Mandamus, até seu trânsito em julgado. Nesse contexto, foi realizado novo registro da 
ordem de indisponibilidade de bens vinculados ao contratado, tendo sido atingidos os bens 
imóveis objeto dos Embargos em tela. Relatou-se que os Embargantes apresentaram Contrato 
Particular de Promessa de Compra e Venda, por meio do qual, na condição de vendedores, 
entregaram ao advogado contratado e esposa, em permuta, um imóvel de maior valor, e 
receberam em troca, como parte do pagamento da avença, outro de menor valor, este objeto dos 
Embargos de Terceiro em testilha. Entendeu, por isso, o ilustre Relator, que a permuta entre os 
imóveis ocorrera anteriormente à existência de qualquer ordem de indisponibilidade gravada 
sobre os bens objeto da avença, decorrente do Acórdão cautelar. Aduziu-se que, embora o 
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda não tenha sido inscrito no registro de 
imóveis, constava dos autos documento referente a registro na matrícula do imóvel que pertencia 
aos Embargantes, certificando-se a venda do mesmo, por escritura pública, para o advogado 
contratado e sua esposa. Desse modo, com base também em outros elementos carreados aos 
autos pelos Embargantes, concluiu o Relator que houve a permuta entre os bens, conforme 
alegado pelos Requerentes, e que tal pacto teria sido celebrado quando não existia qualquer ordem 
de indisponibilidade gravada sobre os bens, objeto da avença, decorrente do Acórdão cautelar, 
portanto, em data anterior à prolação deste, que resultou na expedição da primeira ordem de 
indisponibilidade dos bens, restando evidenciadas, assim, a posse e a boa-fé dos Embargantes. 
Aplicou, ainda, o Relator, no presente caso, subsidiariamente, o artigo 674 do Código de Processo 
Civil, conforme permissivo do artigo 166 da Lei Complementar nº 464/2012, no sentido de que 
o direito sobre o bem objeto do ato constritivo não precisara ser embasado na propriedade, sendo 
possível a interposição de Embargos de Terceiros com fundamento no direito de posse dos 
Embargantes. Citou, ainda, o douto Relator, a Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça que 
reza que: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse 
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, que 
seria justamente a hipótese dos autos. Por fim, reconheceu a procedência dos Embargos de 
Terceiro, para que fosse desconstituída a ordem de indisponibilidade dos bens pertencentes aos 
Embargantes. Processo nº 18170/2015 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/61/Informativo_n%C2%BA_042020
__TCE_RN_final.pdf 

5.17 Recurso de Agravo. Decisão singular. Determinação. Instrução complementar. 
Informações encaminhadas pelo MP/SC. Nova análise. Diretoria Técnica. Necessidade. 
O TCE/SC negou provimento ao recurso interposto pelo Presidente da Câmara Municipal de 
São José acerca da decisão singular sobre a determinação de instrução complementar em face de 
informações encaminhadas pelo Ministério Público de Santa Catarina. Para o Tribunal, “os 
documentos novos que ensejaram a decisão agravada de determinação para instrução 
complementar dos autos devem ser analisados pela diretoria técnica, considerando que não restou 
demonstrado nos autos o exame específico dos documentos carreados pelo MPSC, mas tão 
somente acesso ao processo judicial como um todo franqueado pelo Poder Judiciário”. Trata-se 
de Recurso de Agravo interposto pelo Presidente da Câmara Municipal de São José que alegou, 
em síntese, que “o acesso aos documentos juntados do processo @LCC-18/00808302 que 
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tratam da Ação Penal nº 0003188-15.2015.8.24.0007, sobre os quais se fundou determinação para 
retorno dos autos para instrução complementar, já foram franqueados ao Tribunal de Contas, 
com a concessão de senha para acesso integral à referida ação penal, conforme troca de e-mails 
entre os servidores dessa Corte de Contas e da Vara Crimina da Região Metropolitana de 
Florianópolis em 7 de fevereiro de 2019, não sendo novos os documentos juntados aptos a exigir 
nova manifestação do corpo técnico”. O Relator também informou que o agravo trouxe como 
razões para reforma da decisão singular: a) a necessidade de apreciação de mérito, considerando 
o lapso temporal do processo, e que o não saneamento da decisão acarretaria em prolongamento 
indevido da tramitação processual; b) a impossibilidade do Tribunal de Contas submeter a 
tramitação dos seus processos à análises no âmbito judicial; c) no mérito, a demonstração de 
inexistência de superfaturamento na contratação; d).que a concessão de senha ao caderno 
processual tornaria ilógica a atribuição de sigilo às peças juntadas à LCC relativas à Ação Penal. 
O Relator sintetizou os pedidos do Agravante: “a) Determinar o levantamento do sigilo atribuído 
às peças processuais da Ação Penal n. 0003188-15.2015.8.24.0007, juntadas aos autos, porquanto 
a concessão da senha de acesso ao caderno processual, em 07 de fevereiro de 2019, pelo Poder 
Judiciário ao Tribunal de Contas, disponível a todos que possam visualizar o processo @LCC 
18/00808302, torna ilógica a atribuição de sigilo pelo Relator às peças juntadas à LCC, já que de 
posse da senha qualquer cidadão que possua internet ao seu dispor poderá, mediante simples 
consulta ao site do Tribunal de Justiça catarinense, obter vistas e extrair cópias do inteiro teor 
daquela demanda; b) Reformar a decisão singular recorrida, proferindo-se, em sua substituição, 
voto apreciando o mérito da controvérsia com a posterior submissão ao Tribunal Pleno, para 
análise e julgamento, sob pena de vilipêndio à garantia constitucional da duração razoável do 
processo (art. 5º,LXXVIII, da CRFB/1988) e transgressão das normas contidas nos artigos43, 
IV e 46, IV, ambos da Resolução TC 09/2002, cumulado com o disposto no artigo 123, V, do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina”. No entendimento do 
Relator, “não assiste razão ao recorrente. Em que pese desde fevereiro de 2019 a diretoria técnica 
tenha obtido acesso ao processo judicial que contém os documentos apresentados pelo 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina em outubro de 2019, sobre a qual paira 
determinação expressa de exame pela diretoria técnica por este Relator, o corpo técnico deixa 
claro que foi analisado, tão somente: - a inicial da denúncia, acostada nas fls. 974-1001; - que a 
ação penal não possui decisão definitiva de mérito; - que a ação penal trata de fraude a licitação 
e que o processo LCC poderia se ater “exclusivamente aos demais fatos denunciados, em especial 
os que se referem à uma possível ocorrência de sobrepreço na contratação”. Todavia, de acordo 
com o Relator, “não há demonstração da análise inequívoca dos documentos acostados pelo 
Ministério Público de Santa Catarina em outubro de 2019 e sua eventual influência no exame 
destes processos, quais sejam os Relatórios do GAECO do Ministério Público de Santa Catarina 
e da Polícia Civil. Com a remessa dos elementos pelo Ministério Público de Santa Catarina a esta 
Corte de Contas trazendo documentos específicos que entendeu pertinentes para o deslinde do 
processo neste âmbito, é dever do Relator resguardar a escorreita análise processual desta Corte 
de Contas, com adequado exame da diretoria técnica dos documentos selecionados pelo Parquet 
Estadual, de maneira a garantir, tanto para o recorrente quanto em respeito ao interesse público, 
a decisão mais adequada à demanda”. O Relator destacou que, no trâmite processual desta Corte 
de Contas, “a regra quando do recebimento de documentos é o retorno dos autos para análise 
do corpo técnico deste Tribunal, e posterior exame do Ministério Público de Contas. A exceção 
a este procedimento se verifica em condicionantes específicas, como quando trata-se de processo 
urgente, ou com prazo para análise em iminente exaurimento, caso de processos a serem atingidos 
por prazos prescricionais ou pelo prazo para exame constante na Lei (estadual) nº 588/2013, ou 
ainda no caso da apreciação de contas anuais apresentadas por Prefeito em que os documentos 
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são encaminhados nos últimos dias de expediente de dezembro, sobre os quais este Tribunal 
deve se manifestar conclusivamente até o final do ano subsequente ao exercício em análise”. Para 
o Relator, “o processo nº @LCC-18/00808302 não se enquadra em nenhum destes casos, motivo 
pelo qual se reforça a necessidade de dar seguimento a sua instrução nos termos da Decisão 
Singular recorrida. Diante disso, também resta prejudicado o pedido de realização de julgamento 
do mérito do processo nesta oportunidade, ressaltando-se que, ainda que fosse reformada a 
decisão agravada, seria este instrumento inadequado para prolação de decisão definitiva no 
processo que envolve a decisão agravada”, e ainda, “por fim, impossibilitada também a apreciação 
do reclamo no que toca ao pedido de levantamento do sigilo atribuído as peças processuais de 
fls. 1646-2097, isso porque se trata de determinação constante no Despacho nº COE/GSS - 
408/2020, enquanto a decisão agravada seria a Decisão Singular nº COE/GSS – 398/2020”. 
Extrai-se da ementa do voto do Relator: “DECISÃO SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE 
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR EM FACE DE INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. DOCUMENTOS QUE JÁ 
TERIAM SIDO CARREADOS À INSTRUÇÃO. GARANTIA DE QUE AS 
INFORMAÇÕES JÁ FORAM, DE FATO, ANALISADAS. NECESSIDADE. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 
NEGAR PROVIMENTO”. @REC-20/00226609, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 75, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

5.18 Recurso de Reexame. Lei Complementar 588/2013. Regra de Transição. Aplicação. 
Prescrição. Cinco anos. Multa. Inaplicabilidade. Extinção. Processo. O TCE/SC 
extinguiu, sem julgamento do mérito, o processo de Recurso de Reexame proposto contra 
decisão exarada no processo @RLA-12/00049508 e, de ofício, cancelou a aplicação das multas 
com base nos efeitos do art. 24-A, § 1º, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, art. 2º da 
Lei Complementar (estadual) n. 588/2013 e art. 6º da Resolução n. TC-100/2014. Trata-se de 
Recurso de Reexame interposto por integrantes da Comissão de Licitação da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Regional de Caçador, em face de decisão que lhes aplicou a sanção de multa 
em face das seguintes irregularidades: a) não participação do número mínimo de interessados no 
Convite n. 27/2009, em afronta art. 22, §§ 3º e 7º da Lei n. 8.666/93; b) participação no Convite 
n. 29/2009, de empresas concorrentes com sócios em comum, configurando quebra de sigilo da 
proposta, em afronta ao art. 3º, § 3º, da Lei n. 8.666/93. O Relator informou que, na análise da 
área técnica, constatou-se a impossibilidade de manter a aplicação das sanções aplicadas pelos 
efeitos do decurso de prazo na decisão condenatória, com base no art. 24-A da Lei Complementar 
estadual n.202/2000: “É de 5 (cinco) anos o prazo para análise e julgamento de todos os 
processos administrativos relativos a administradores e demais responsáveis a que se refere o art. 
1º desta Lei Complementar e a publicação de decisão definitiva por parte do Tribunal, observado 
o disposto no § 2º deste artigo”. O Relator explicou que “de acordo com mencionada norma, o 
prazo para julgamento, com decisão definitiva, de todos os processos relativos a administradores 
e demais responsáveis é de cinco anos, contados da data de citação ou da data de exoneração do 
cargo ou da extinção do mandato, prevalecendo a mais recente. Também restou consignada uma 
fase de transição para ser aplicada aos processos já em curso nesta Corte de Contas na data de 
publicação da mencionada norma, convencionando-se um prazo de dois a cinco anos para 
julgamento, conforme o lapso temporal de instauração dos autos”. De acordo com o Relator, “o 
processo da Auditoria Ordinária foi autuado nesta Corte de Contas no dia 02 de fevereiro de 
2012 o que implica que o mesmo já estava em curso no dia 15 de janeiro de 2013, data da 
publicação da Lei Complementar (estadual) nº 588/2013, e nesse sentido, deve ser aplicada a 
regra de transição. Considerando que na data em que entrou em vigor a Lei Complementar 
(estadual) nº 588/2013 não tinha transcorrido nem um ano da autuação dos autos, é o caso de 
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incidência do disposto no inciso IV do art. 2º da mencionada norma, que estabelece o prazo de 
cinco anos para o julgamento do processo”. Assim sendo, para o Relator, “o processo cognitivo 
e eventuais recursos, como é o caso em análise, deveriam ter sido julgados até o dia 15 de janeiro 
de 2018, o que de fato não ocorreu, caracterizando a incidência da prescrição da pretensão 
punitiva”. O Relator salientou que “resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, o que 
implica em que o processo seja considerado extinto para os Recorrentes, sem julgamento de 
mérito, com baixa automática da responsabilidade, a teor do disposto no § 1º, do art. 24-A, da 
Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, já colacionado”, e ainda, “de acordo com o retro 
citado dispositivo legal, os autos devem ser encaminhados para a Corregedoria Geral deste 
Tribunal de Contas para apuração de eventual responsabilidade”. Desta feita, o Relator concluiu 
que, “considerando a prejudicial de mérito, as razões de fundo do Recurso não serão examinadas 
neste Parecer”, e ainda complementou, “a despeito de terem sido proferidas por este Tribunal 
algumas decisões aplicando o prazo decenal do Código Civil, em relação ao decurso de prazo 
para possibilitar a sanção dos agentes fiscalizados, creio que o Plenário tem se inclinado à 
aplicação dos termos da Lei Complementar (estadual) n. 588/2013”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “LC 588. Incidência. Multa. Inaplicabilidade. Extinção. Processo. Em se 
verificando a incidência dos efeitos da Lei Complementar (estadual) n. 588/2013, cumpre 
declarar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como a impossibilidade de 
manutenção das sanções aplicadas”. @REC-17/00011801, , Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 75, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
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