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Goiânia | 1º de fevereiro a 31 de março de 2020 | n. 09 

 

          
 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 Admite-se, em situações excepcionais e suficiente justificativa, o cancelamento de 

empenhos referentes a aquisições ou prestações de serviços no qual o fornecedor 
ou prestador já tenham cumprido a obrigação correspondente.  

1.1.2 O uso indevido da contratação direta, sem a realização de processo licitatório, 
constitui infração à norma legal, que poderá culminar na aplicação de multa ao 
responsável.  

1.1.3 Representação. Contratações diretas de profissionais realizadas pelo município por 
recibo de pagamento autônomo (RPA), de forma generalizada, reiterada e sem 
demonstração da urgência e excepcionalidade que justificasse essa forma de 
contratação. Procedência com aplicação de multa administrativa.  

1.1.4 Consulta. Servidor público municipal. Cargo médico. Contratação por terceirizadas 
do município para realização de plantões e sobreavisos. Regra geral pela 
impossibilidade em face da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 
Possibilidade mediante o atendimento aos requisitos excepcionais estabelecidos 
pelo Acórdão nº 549/11 – Tribunal Pleno, facultando-se, neste caso, a utilização do 
procedimento do credenciamento. Conhecimento e resposta nos termos do Voto.  

1.1.5 Representação da Lei nº 8.666/1993. Contratação de gêneros alimentícios e de 
consultoria nutricional. Aglutinação de serviços incompatíveis. Violação ao artigo 
23§ 1º, da Lei nº 8666/93. Exigência de qualificação técnica excessiva. Procedência 
parcial. Aplicação de multa, expedição de recomendação.  

1.1.6 Representação da Lei 8.666/93. Medicamentos. Lote único. Lista fechada. Prazo de 
entrega exíguo. Ausência de dano ao erário. Compra para atender decisões judiciais. 
Falhas que comportam ressalvas. Consulta sobre o tema. Pela procedência parcial 
com recomendações.  

1.1.7 Representação da Lei nº 8.666/93. Instalações elétricas de caráter provisório. 
Atividades relacionadas à área de Engenharia Elétrica. Ausência de especificação da 
modalidade da formação técnica. Procedência parcial com recomendação. 

1.1.8 Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos 
modelos que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante 
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identificar um conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as 
especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento 
do certame para marca ou modelo específicos e a caracterizar a realização de ampla 
pesquisa de mercado.  

1.1.9 O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação da 
empresa licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas 
indiretas de licitar constantes do Sistema de Cadastramento  Unificado de 
Fornecedores (Sicaf) sem que haja elementos suficientes para evidenciar que sua 
constituição teve por objetivo burlar penalidade aplicada a outra sociedade 
empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para manifestação 
prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018).  

1.1.10 Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado.  
1.1.11 Cessão de contratos pela Petrobrás e Decreto.  
1.1.12 Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e repartição de ganhos 

inesperados.  
1.1.13 Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Sistema de Registro de Preços.  
1.1.14 Licitação. Adicional de Insalubridade.  
1.1.15 Licitação. Medicamento. Preço.  
1.1.16 Licitação. Medicamento. Desoneração de ICMS.  
1.1.17 Licitação. Cooperativa. Tratamento diferenciado. Direito de Preferência. Receita 

bruta.  
1.1.18 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Princípios do bis in idem. Suspensão 

temporária. Licitação.  
1.1.19 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. 

Referência. Sicro. Sinapi. Simultaneidade.  
1.1.20 Representação. Licitação. Pregão Presencial. Ausência de Disponibilização de 

Edital. Não Observância do Prazo. Mínimo de Publicidade. Direcionamento. 
Multas. 

1.1.21 Licitação. RDC. Contratação integrada. Obras e serviços de engenharia. 
Metodologia. Enquadramento. 

1.1.22 Licitação. Licitação de técnica e preço. Critério. Vínculo empregatício. Proposta 
técnica. Pontuação.  

1.1.23 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Medicamento. Preço de 
Mercado. Referência. 

1.1.24 Licitação. Pregão. Princípio da Segregação das Funções. Princípio da Moralidade. 
Pregoeiro. Equipe de Apoio. 

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a 
partir de dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes a data limite para 
apresentação de proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta se 
referir (art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001; 
e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

1.1.26 Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública 
municipal.  

1.1.27 Enunciado de Súmula nº 08/19.  
1.1.28 Enunciado de Súmula nº 09/19. 
1.1.29 Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição dos 

requisitos dos cargos oferecidos. 
1.1.30 Pregão Eletrônico -Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato.  



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 3 de 66 

1.1.31 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Chamamento público. 
Princípio da isonomia.  

1.1.32 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Edital. Documentação. Prazo. Princípio da 
razoabilidade.  

1.1.33 Licitação. Participação. Restrição. Princípio da Isonomia. Atividade econômica. 
Regime tributário. Desoneração.  

1.1.34 Desestatização. Parceria público-privada. Mineração. Alienação. Empresa estatal. 
Direito de minas. Consulta.  

1.1.35 Direito à saúde e o dever de o Estado fornecer medicamento.  
1.1.36 Contrato Administrativo. Preço Global. Sobrepreço.  

 
1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso 
extraordinário. STF.  

1.2.2  Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 
processual. Ato sujeito a registro. Princípios de boa-fé.  

1.2.3 É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.  

1.2.4 Diárias. Prefeito Municipal. Ausência parcial de documentação. Elementos 
objetivos que permitem demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações. 
Ressalva. Controle Interno. Ausência de comprovação da falha na fiscalização. 
Procedência parcial.  

1.2.5 Denúncia. Acumulação de Cargo em comissão com funções gratificadas. 
Irregularidade. Prejulgado nº 25. Constituição Federal de 1988. Art. 37, incisos XVI 
e XVII. Procedência. Determinação e recomendação.  

1.2.6 Pessoal. Contratação Temporária. Cuidador.  
1.2.7 Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 56. 
1.2.8 Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 57. 
1.2.9 Pessoal. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.  
1.2.10 Consulta. Servidor Público. Função Gratificada. Lotação. Designação. Atuação em 

Secretaria Diversa. Funções Diversas do Cargo de Origem. Possibilidade.  
1.2.11 Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
1.2.12 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 

Alteração. 
1.2.13 Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 

processual. Ato sujeito a registro. Princípio da boa-fé.  
1.2.14 Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.  
1.2.15 Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado Recurso 

Extraordinário. STF. 
1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso 

extraordinário.  
1.2.17 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 

independência das instâncias.  
1.2.18 Pessoal. Cessão. Policial Militar. Auxílio-Alimentação. Processual. Consulta. Amicus 

Curiae. Parecer em Consulta TC nº 001/2020- Plenário.  
1.2.19 Pessoal. Revisão Geral Anual. Poder Legislativo. Prejulgado nº 58.  
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1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 

Prestação de Contas. Súmula.  
1.3.2 Os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial não 

se subvinculam à destinação de 60% (sessenta por cento) ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública.  

1.3.3 Prestação de contas do Governador do Estado, relativa ao exercício de 2018: 
parecer prévio pela aprovação, com ressalvas.  

1.3.4 Projeto “Na Ponta do Lápis”: avaliação do desempenho da educação, com foco no 
cumprimento das metas constantes do Plano Nacional de Educação.  

1.3.5 Recurso de Revisão. Divergência jurisprudencial. Atraso no pagamento de 
obrigações fiscais, previdenciárias e com fornecedores. Incidência de multas e juros. 
Demonstração de insuficiência de caixa da entidade e comprovação de adoção de 
medidas. Inocorrência de erro grosseiro. Precedente deste Tribunal. Conhecimento 
e provimento de recurso.  

1.3.6 Recurso de revista contra aplicação de multa administrativa – Penalidade que 
independe de dolo, culpa e/ou prejuízo ao Erário – Compatibilidade da penalidade 
com julgamento pela regularidade (com ou sem ressalva) de contas, consoante 
orientação fixada em Uniformização de Jurisprudência – Negativa de provimento.  

1.3.7 Responsabilidade. Prefeito. Promulgação de Lei.  
1.3.8 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. 

Instauração. Fiscalização. Competência do TCU.  
1.3.9 Desestatização. Ação de classe especial. Competência. Extinção. Poder Legislativo. 

Consulta.  
1.3.10 Representação. Convênio entre Município e Associação. Condenação Judicial 

Trabalhista. FGTS. Prática em vigor até nova legislação. Afastamento da 
Responsabilidade Administrativa. Ausência de Dano ao Erário.  

1.3.11 Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
1.3.12 Partidos Políticos: apoiamento de eleitores não filiados e limites para criação, fusão 

e incorporação. 
1.3.13 Sistema de representação proporcional e distribuição das vagas remanescentes. 
1.3.14 Indeferimento de registro, cassação de diploma ou mandato e novas eleições.  
1.3.15 Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva 

de veículos dos municípios.  
1.3.16 Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de 

gastos com pessoal.  
1.3.17 Responsabilidade. Contas de Governo. Gestão Fiscal.  
1.3.18 Responsabilidade. Ato de Gestão. Desconcentração Administrativa. 
1.3.19 Responsabilidade. Sanção. Multa. Proporcionalidade.  

  
2. Direito Constitucional  

2.1 Composição de órgão da Administração Pública Estadual e participação de 
representante seccional da OAB.  

2.2 Majoração e taxas de custas judiciais.  
2.3 Fundo Estadual de Controle e Erradicação da Pobreza e Amortização de Dívida 

Pública.  
2.4 Reclamação: repercussão geral e imunidade de vereador.  
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2.5 Clausula de desempenho individual e constitucionalidade.  
2.6 Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza 

remuneratória/Indenizatória – Incidência no cálculo do limite previsto no 70% 
previsto no cálculo do limite de 70% previsto n o art. 29-A CF.  

2.7 Competência do TCU. Sistema S. Abrangência. Transferência de recursos. 
Associação civil. Empregado. Prestação de contas.  

2.8 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Irregularidade. Ato 
discricionário.  

2.9 Responsabilidade Civil do Estado e o Dever de Fiscalizar.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Consulta. FECAM. Contabilização. Excedentes do Pré-Sal. Receitas Correntes. 

Receita Corrente Líquida. Forma de Aplicação da Receita. Receita Vinculada.  
3.2 Consulta. Organizações Sociais. Recursos. FUNDEB. Instituições Comunitárias, 

Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 60% em remuneração dos 
profissionais do magistério.  

3.3 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Despesa com Pessoal. Cessão de Pessoal. 
Desvio de Função. Vedação. 

3.4 Finanças Públicas. Sistema S. Despesa. Associação civil. Empregado. Plano de 
saúde. 

3.5 Administração Pública. Recursos Públicos. Desporto de Rendimento.  
3.6 Finanças Públicas. Royalties. Auxílio-Alimentação.  

 
4. Direito Previdenciário 

4.1 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e 
ampla defesa.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. 
Revisão de ofício. Obrigatoriedade.  

4.3 Pessoal. Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta.  
4.4 Pessoal. Tempo de serviço. Serviço Militar. Ponderação. Escola Militar. Consulta.  
4.5 Pensão. Negativa de registro do ato de inativação. Sobrestamento do feito, com 

abertura de Tomada de Contas Extraordinária.  
4.6 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e 

ampla defesa. 
4.7 Previdência. Segregação de Massas. Demonstração Contábil.  
4.8 Previdência. Segregação de Massas. Estudo de Viabilidade.  
4.9 Pessoal. Pensão Civil. Filha Maior Solteira. Cargo efetivo. Exclusão. Medida 

administrativa. 
4.10 Pessoal. Pensão Civil. União estável. Comprovação. Decisão judicial.  
4.11 Pessoal. Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da 

União.  
4.12 Aposentadoria e direito adquirido a regime jurídico.  
4.13 Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão 

de ofício. Obrigatoriedade.  
4.14 Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta.  
4.15 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 

serviço. Setor privado. 
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4.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 
Alteração.  

4.17 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição 
previdenciária.  

4.18 Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão 
alimentícia.  

4.19 Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União.  
4.20 Acumulação de pensões. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. 

Remuneração.  
 

5 Direito Tributário 
5.1 Responsabilidade tributária solidária de terceiros.  
5.2 Imunidade tributária e exportação indireta.  
5.3 Súmula 640 
5.4 Súmula 641 
5.5 Compensação tributária. Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF. 

Distribuição de lucros ocorrida em exercício posterior ao da primeira retenção. 
Direitos de compensar entre períodos-bases distintos. Possibilidade. Decreto-lei nº 
1.790/1980 e IN SRF nº 87/1980. Legislação superveniente. Lei nº 7.713/1988. 
Ausência de proibição. Supressão do direito de compensar entre calendário diverso 
por ato infra legal. IN SRF n 139/1989. Ilegalidade.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
1.1.1. Admite-se, em situações excepcionais e suficiente justificativa, o cancelamento de 
empenhos referentes a aquisições ou prestações de serviços no qual o fornecedor ou prestador 
já tenham cumprido a obrigação correspondente. Tratam os autos de representação, por meio da 
qual noticia suposta conduta ilegal de Prefeita Municipal, consistente na anulação, por decreto, de 
aproximadamente 12 milhões de reais relativos a despesas inscritas em restos a pagar de exercícios 
anteriores, assim requerendo a apuração dos fatos pelo Tribunal.  Inicialmente, o relator, conselheiro 
substituto Hamilton Coelho, salientou que a unidade técnica, em seu primeiro exame, asseverou que os 
“restos a pagar” são conceituados no art. 36 da Lei n. 4.320/64, e consistem em despesas empenhadas 
que não foram pagas ou canceladas até o dia 31 de dezembro de determinado exercício financeiro, 
devendo ser registradas contabilmente como obrigações a serem cumpridas no próximo 
exercício.  Observou que, no caso em análise, a então Prefeita, por meio de decreto municipal, anulou 
um total de R$12.697.998,90 de despesas públicas, sendo R$12.244.792,10 atinentes a restos a pagar de 
despesas não processadas e R$453.206,76 relativos a restos a pagar processados nos anos de 1996, 2004, 
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Destacou que despesas processadas são aquelas liquidadas, impassíveis 
de cancelamento, enquanto as não processadas são aquelas não liquidadas, que podem, ou não, ser 
canceladas. Já a liquidação da despesa, de acordo com o disposto no art. 63 da Lei n. 4.320/64, “consiste 
na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito”. Alteou que, inobstante o cancelamento de despesas já devidamente liquidadas 
nos registros contábeis da Administração não ter o condão de extinguir o direito dos credores, visto 
que esses efetivamente se constituem a partir da relação obrigacional, e não com o simples registro, o 
cancelamento de despesas processadas requer suficiente justificativa, haja vista se referirem a obrigação 
contraída pelo Estado em razão do adimplemento da correspondente prestação pelo credor, nos termos 
do art. 63, § 2º, III, da Lei n. 4.320/64.  Todavia, evidenciou que, conforme bem destacado pela unidade 
técnica, o texto do decreto Municipal pelo qual são canceladas as despesas contém, a título de 
justificativa, a informação de que “as despesas inscritas em restos a pagar não processados não foram 
realizadas” e “que algumas despesas foram incluídas em duplicidade ou indevidamente”. No tocante às 
despesas processadas, afirmou que a unidade técnica obteve informação, extraída do Sistema de Apoio 
ao Controle Externo, de que essas foram, em verdade, renegociadas pela Municipalidade, configurando-
se, consequentemente, novas obrigações, já devidamente empenhadas, ainda no exercício de 2011. 
Assim, acorde com as conclusões da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, não 
vislumbrou irregularidades no cancelamento dos Restos a Pagar objeto do Decreto Municipal, razão 
pela qual julgou improcedente a presente representação. Recomendou, contudo, considerando a 
quantidade de despesas inscritas em Restos a Pagar nos últimos anos, que o atual Chefe do Executivo 
se ativesse às disposições da Lei n. 4.320/64 e da Lei Complementar n. 101/00, de modo que as 
despesas inscritas em determinado exercício financeiro fossem, em regra, executadas no mesmo 
exercício, valendo-se dos Restos a Pagar como medida excepcional. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade. Representação nº 862.733, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 

1.1.2. O uso indevido da contratação direta, sem a realização de processo licitatório, constitui 
infração à norma legal, que poderá culminar na aplicação de multa ao responsável. Cuidam os 
autos de Tomada de Contas Especial decorrente de Representação formulada por presidente de Câmara 
Municipal, por meio da qual informam que o Município contratou empresa de engenharia sem o devido 
procedimento licitatório, cujo objeto foi a elaboração de projeto executivo para implantação da Estação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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de Tratamento de Esgoto – ETE, no valor de R$599.850,00 (quinhentos e noventa e nove mil 
oitocentos e cinquenta reais). O relator, conselheiro Sebastião Helvecio, passou ao exame das 
irregularidades apontadas, inicialmente analisando a inexigibilidade de licitação, cujos responsáveis 
apontados pela Unidade Técnica, o Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação e o Prefeito 
Municipal, à época, apresentaram defesa conjunta no sentido de que a empresa contratada detinha a 
autoria intelectual do projeto contratado pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE, em 2007, e 
ainda, que foram observadas todas as determinações contidas no artigo 25, inciso II da Lei n. 8.666/93, 
uma vez que estariam presentes os requisitos de singularidade do objeto, notória especialização e 
inviabilização objetiva de competição, e, por fim, que a contratação em questão foi a mais vantajosa 
para a realização da obra da ETE, não havendo qualquer irregularidade que pudesse macular todo o 
investimento já efetivado em termos de pagamento.  Após a análise das defesas e respectivos 
documentos, bem como dos estudos elaborados pela Unidade Técnica, o relator verificou que o 
contrato firmado em 2007 e o contrato ora em análise possuíam objetos que não coincidiam, se 
tratando, portanto, de contratos distintos. Salientou que, no primeiro, a empresa foi contratada para 
dar suporte e auxiliar na elaboração dos projetos executivos atinentes a Estação de Tratamento de 
Esgotos e, já no segundo, a empresa foi contratada para elaborar a adequação do projeto executivo. 
Nesse contexto, considerou que as alegações apresentadas pelos defendentes não deviam prosperar, 
uma vez que a inexigibilidade é cabível quando presente a inviabilidade de competição (sujeito ou 
objeto), tais como na hipótese de o contratado possuir qualidades e características que o distinguem 
dos demais, tornando-o único para o fornecimento do objeto almejado pela Administração. Logo, 
entendeu perfeitamente possível a competição, uma vez que existem várias empresas no ramo da 
engenharia aptas a desenvolver o objeto contratado, haja vista, inclusive, aquelas que apresentaram 
propostas compondo a pesquisa de mercado realizada. No que se refere a singularidade do objeto, não 
vislumbrou qualquer particularidade ou anomalia. Desta feita, considerou procedente a Representação 
no que se refere a este apontamento, uma vez que a contratação direta frustrou o caráter competitivo 
do certame licitatório, aplicando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) tão somente ao prefeito 
à época, uma vez que foi o responsável pela instauração do processo de inexigibilidade 
licitatória. Quanto ao segundo e terceiros apontamentos, quais sejam, a possibilidade de fraude no 
procedimento de cotação de preços e do risco de pagamento com dinheiro público por retificação de 
serviços cuja responsabilidade pelos custos seria da contratada (dano ao erário), a Unidade Técnica, em 
sede de reexame, concluiu que, pela documentação constante dos autos, não havia comprovação efetiva 
da ocorrência de fraude e que o objeto contratado foi finalizado e aceito, não havendo irregularidade 
dos pagamentos efetuados à contratada e, consequentemente, pela inocorrência de danos ao erário. O 
relator desconsiderou, portanto, esses apontamentos e excluiu a responsabilização do ex-Prefeito, do 
ex-Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação e do responsável pela empresa de engenharia. 
Seu voto foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado da 1ª Câmara. Tomada de Contas Especial 
nº958.051, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 
 

1.1.3. Representação. Contratações diretas de profissionais realizadas pelo município por 
recibo de pagamento autônomo (RPA), de forma generalizada, reiterada e sem demonstração 
da urgência e excepcionalidade que justificasse essa forma de contratação. Procedência com 
aplicação de multa administrativa. Julgada procedente a Representação, e reconhecida a 
irregularidade nas contratações diretas de pessoal por RPA, realizadas pelo Município, ao longo do 
exercício de 2017, de forma generalizada, reiterada e sem demonstração da urgência e excepcionalidade 
que justificasse essa forma de contratação, com a aplicação ao então Prefeito Municipal, da multa 
administrativa prevista no art. 87, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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Processo nº 401399/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
1.1.4. Consulta. Servidor público municipal. Cargo médico. Contratação por terceirizadas do 
município para realização de plantões e sobreavisos. Regra geral pela impossibilidade em face 
da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. Possibilidade mediante o atendimento 
aos requisitos excepcionais estabelecidos pelo Acórdão nº 549/11 – Tribunal Pleno, facultando-
se, neste caso, a utilização do procedimento do credenciamento. Conhecimento e resposta nos 
termos do Voto. Excepcionalmente à vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, é possível a 
contratação de servidores municipais ocupantes do cargo de médico para a realização de plantões ou 
sobreavisos junto a entidades municipais de saúde, inclusive mediante empresa terceirizada, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos pelo Acórdão nº 549/11 - Tribunal Pleno, a saber: (i) inexistam 
outras empresas no mercado que possam oferecer o serviço; (ii) a situação reste devidamente motivada 
através de processo licitatório de inexigibilidade ou outro processo competente; (iii) o contrato seja 
formalizado com cláusulas uniformes; e (iv) os valores pagos estejam absolutamente adequados aos 
praticados no mercado. Neste caso, faculta-se a utilização do procedimento do credenciamento previsto 
na Portaria SUS nº 2567, de 25/11/2016, para contratar prestação de serviços privados de saúde no 
âmbito do SUS. Processo nº 137.842/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

 
1.1.5. Representação da Lei nº 8.666/1993. Contratação de gêneros alimentícios e de consultoria 
nut5icional. Aglutinação de serviços incompatíveis. Violação ao artigo 23§ 1º, da Lei nº 
8666/93. Exigência de qualificação técnica excessiva. Procedência parcial. Aplicação de multa, 
expedição de recomendação. Não há correlação entre as atividades, sendo objetos notadamente 
distintos. O município buscou contratar, conjuntamente, o fornecimento de alimentos e a prestação de 
serviços relacionados à consultoria nutricional, atividades que, comumente, não são desempenhadas 
pela mesma empresa. Nesse caso, ao agrupar serviços distintos, sem a apresentação de justificativas, a 
municipalidade restringiu a competitividade e violou o artigo 23, §1°, da Lei n.° 8.666/93. Saliente-se 
que o Município já foi advertido acerca desta irregularidade em edital anterior com o mesmo objeto, 
conforme se depreende do Acórdão n° 962/20175 do Plenário desta Corte. Assim, diante da violação 
ao artigo 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso III, “d”, 
da Lei Complementar Estadual n° 113/2005, à Secretária Municipal de Educação responsável pelo 
edital. Em relação ao segundo ponto da demanda, tem-se que o edital exigiu, como requisito de 
qualificação técnica, comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro funcional “no 
mínimo 15 nutricionistas responsáveis pelo trabalho”. Tal exigência, contudo, mostra-se desarrazoada 
e excessiva, violando os preceitos licitatórios. Isso porque, a comprovação do número mínimo de 
profissionais para a execução dos serviços contratados não deve ser exigida como requisito de 
habilitação, mas sim quando da contratação da empresa vencedora. Nesse ponto, oportuno salientar 
que matéria semelhante foi apreciada no bojo dos autos de Recurso de Revista n.° 293436/16, também 
referente ao Município de Colombo, sendo considerada irregular a exigência, nos termos do Acórdão 
n.° 2128/18 do Tribunal Pleno desta Corte. Logo, resta procedente a Representação também neste 
ponto, cabendo a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso III, “d”, da Lei Complementar 
Estadual n.° 113/2005, à responsável pelo edital. Processo nº 490223/16, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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1.1.6. Representação da Lei 8.666/93. Medicamentos. Lote único. Lista fechada. Prazo de 
entrega exíguo. Ausência de dano ao erário. Compra para atender decisões judiciais. Falhas 
que comportam ressalvas. Consulta sobre o tema. Pela procedência parcial com 
recomendações. Representação da Lei 8.666/93, formulada pelo Ministério Público de Contas, em 
face dos Pregões do Município, destinados à aquisição de medicamentos nos anos de 2017 e 2018. 
Inicialmente, oportuno mencionar que esta Representação foi recebida para apurar: i) violação aos 
princípios da isonomia, competitividade, publicidade, transparência do processo licitatório e da 
economicidade; ii) licitação em lote único; iii) utilização da Tabela ABCFARMA; iv) prazo de 4 horas 
para a entrega dos medicamentos. Restou decidido pelo Acórdão nº 3.764/19 – Primeira Câmara 
(processo nº 577809/16) que o Poder Público “em suas futuras licitações para aquisições de 
medicamentos adote o que foi decidido por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão nº 1.393/19 
– Pleno, no qual foi respondida a Consulta nº 602.061/18, relativamente à definição do preço de 
referência para aquisição de medicamentos”. No presente caso, além de não haver apontamento de 
dano ao erário, considera-se que as premissas dispostas no Acórdão nº 3.764/19 – Primeira Câmara 
servem justamente para parametrizar as futuras aquisições de medicamentos, restando ressalvadas, 
portanto, as falhas relacionadas às violações dos princípios, de utilização da tabela ABCFARMA e de 
lote único. Ademais, no presente caso, as licitações se destinavam atender determinações judiciais 
voltadas à aquisição de medicamentos essenciais e que não constavam da lista REMUME - Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais, enquanto o supracitado processo tratou da aquisição de todos 
os medicamentos. A única irregularidade remanescente está relacionada à entrega dos medicamentos 
no prazo de 4 ou de 6 horas e também pode ser relevada, cabendo apenas recomendar que deixe de 
prever prazos exíguos em futuros editais. Processo nº 865658/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 74, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx. 
 
1.1.7 Representação da Lei nº 8.666/93. Instalações elétricas de caráter provisório. Atividades 
relacionadas à área de Engenharia Elétrica. Ausência de especificação da modalidade da 
formação técnica. Procedência parcial com recomendação.  Tratam os autos da Representação da 
Lei 8.666/93, em face do Pregão Presencial do Município, cujo objeto consistia na contratação de 
empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos para utilização durante o evento Estação 
de Natal 2015. A representante aduziu que a vencedora do certame apresentou certidão do responsável 
técnico que não seria engenheiro eletricista, mesmo o objeto licitado demandando a atuação desse 
profissional. Os serviços relacionados aos itens 1 e 3 do Pregão Presencial envolviam a execução de 
serviços de instalações elétricas, inclusive de um gerador de energia elétrica, atividades que demandam 
a responsabilidade técnica a cargo de um profissional da área da Engenharia Elétrica. De acordo com 
o Manual de Orientação à Fiscalização elaborado pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, versão 2019, as atividades 
relacionadas às instalações elétricas de caráter provisório para eletrificação de equipamentos, aparelhos 
elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos, iluminação, motores, geradores, sonorização e demais usos 
deverão estar a cargo de pessoa física ou jurídica registrada no CREA-PR, tendo como responsável 
técnico profissional da área da Engenharia Elétrica. No entanto, considerando a passagem do tempo, 
a função orientativa das decisões deste Tribunal de Contas, converto a irregularidade em ressalva com 
recomendação, todavia, sem imposição de sanção. Processo nº 253051/16, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
 
1.1.8. Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos 
que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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representativo desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de 
preços, de modo a evitar o direcionamento do certame para marca ou modelo específicos e a 
caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades praticadas pelo Município de Água Limpa/GO na condução do 
Pregão Presencial 10/2019, realizado com vistas à aquisição de um caminhão coletor/compactador de 
lixo e uma pá carregadeira, a serem pagos com recursos transferidos pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), por meio de convênio. As irregularidades suscitadas 
consistiram em exigências com potencial de comprometer o caráter competitivo da licitação, mais 
precisamente nas seguintes especificações relativas à pá carregadeira, constantes do termo de referência: 
“vão livre do solo mínimo de 420 mm” e “motor próprio do fabricante”. Em seu voto, o relator ressaltou que os 
esclarecimentos apresentados pela empresa vencedora e pelo município promotor do certame não 
lograram justificar, por meio de elementos técnicos ou de desempenho operacional, a necessidade das 
especificações exigidas para a pá carregadeira, as quais “acabaram por restringir injustificadamente a 
competitividade do Pregão Presencial 10/2019, impedindo a participação de um maior número de licitantes no 
mencionado certame”. Referida restrição, enfatizou o relator, se evidenciou no fato de que somente uma 
empresa, a vencedora, ofertara proposta de preço para o item pá carregadeira, situação agravada ao se 
considerar que outras empresas apresentaram impugnação ao edital com ressalvas às aludidas 
especificações. O relator concluiu que ao caso em tela amoldava-se com perfeição a afirmação da 
unidade técnica, feita com base no Acórdão 2383/2014-TCU-Plenário, no sentido de que “a 
Administração, por ocasião do planejamento de suas aquisições de equipamentos, deve identificar, previamente à elaboração 
das especificações técnicas e à cotação de preços, um conjunto representativo dos diversos modelos existentes no mercado que 
possam atender completamente suas necessidades, de modo a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado e 
evitar o direcionamento do certame para modelo específico pela inserção no edital de características atípicas”. Ao final, 
nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu, entre outras deliberações, determinar ao 
Município de Água Limpa/GO a anulação de todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 10/2009 
relacionados ao item pá carregadeira, assim como do contrato já celebrado com a empresa vencedora, 
em razão do descumprimento do art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/2002 e do art. 3º, § 1º, da Lei 
8.666/1993. O Pleno decidiu também determinar ao município que, caso opte por realizar nova 
licitação para aquisição de pá carregadeira com recursos públicos federais, atente, em especial, para o 
seguinte: I) “de acordo com o princípio da especificidade mínima que garante o cumprimento das obrigações, estabelecido 
pela Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, as especificações técnicas dos objetos das licitações, inclusive pás 
carregadeiras, precisam ser justificadas tecnicamente, devendo estes critérios ser os mínimos necessários para a garantia do 
alcance do objetivo da licitação, havendo, ainda, a necessidade de que todo esse nexo relacional esteja justificado nos autos 
do processo licitatório”; II) “tendo em vista o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da 
Lei 8.666/1993, assim como no art. 3º, inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019,  realize pesquisa de preços 
prévia à licitação com base em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em 
seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados 
em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes e compras e contratações realizadas 

por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes”; III) “em atendimento ao art. 1º, § 4º, 
do Decreto 10.024/2019, utilize a modalidade pregão, na forma eletrônica, salvo fique comprovada a 
inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na utilização desse procedimento eletrônico”. 

Acórdão nº 214/2020 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e Contratos, nº 
384, disponível em: 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%253A2383%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=87ec5090-5992-11ea-b4dc-e3d360d4c943
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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1.1.9. O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação da empresa 
licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar 
constantes do Sistema de Cadastramento  Unificado de Fornecedores (Sicaf) sem que haja 
elementos suficientes para evidenciar que sua constituição teve por objetivo burlar penalidade 
aplicada a outra sociedade empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para 
manifestação prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018). Representação formulada ao TCU por 
sociedade empresária apontou possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido pelo Distrito 
Sanitário Especial Indígena Parintins (DSEI/Parintins) com vistas à “contratação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários, a serem 
executados nos prédios pertencentes ao DSEI/Parintins”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque 
a recusa, pelo pregoeiro, da proposta da representante com base em “ocorrência impeditiva indireta”. Em 
resposta ao recurso interposto pela representante no âmbito do processo licitatório, o pregoeiro teria 
destacado dois elementos que comprovariam a ligação entre ela e outra sociedade empresária 
anteriormente sancionada: o “documento de justificativa”, apresentado pela representante no curso do 
pregão, subscrito por pessoa integrante do quadro societário de ambas as sociedades, e os atestados de 
capacidade técnica relativos a serviços prestados pela primeira à segunda. Em sua instrução, a unidade 
técnica demonstrou que, conquanto à época do certame essa pessoa não mais integrasse o quadro 
societário de nenhuma das duas empresas, existiriam fortes vínculos familiares entre elas: “sócios de uma 
e outra empresas são irmãos e residem no mesmo endereço, que também é o endereço da segunda empresa”. Sob a ótica 
da unidade técnica, ainda que incontestáveis, tais vínculos não eram de conhecimento do pregoeiro e, 
mesmo que fossem, não bastariam para caracterizar burla à penalidade aplicada à segunda empresa. 
Sopesando que o contrato decorrente do pregão está em execução e que a interrupção do serviço 
causaria prejuízo ao órgão, a unidade instrutiva sugeriu fosse tão somente determinado ao 
DSEI/Parintins que se abstivesse de prorrogar o contrato. Em seu voto, o relator ressaltou, 
preliminarmente, que, quando da aplicação da penalidade e do certame em questão, o sócio mencionado 
já não fazia parte de nenhuma das duas empresas. Na sequência, destacou que, apesar de contundentes 
os indícios de vínculo entre as duas sociedades, eles não permitiriam conclusão no sentido de que a 
representante participara do certame com o propósito de burlar a sanção aplicada à outra empresa. Isso 
porque “as sociedades foram fundadas e passaram a apresentar o atual quadro societário antes da aplicação da sanção”. 
Além disso, não haveria “informações de transferência de acervo técnico entre as duas sociedades” após a aplicação 
da penalidade. O relator considerou ainda que, nas circunstâncias dos autos, os erros praticados pelo 
pregoeiro não seriam de “gravidade suficiente para resultarem em punições nem em determinação para extinção 
antecipada de contrato em execução”. E arrematou: “Não há como afirmar, desde logo, que a prorrogação do contrato 
contraria o interesse público. Trata-se de questão a ser avaliada e decidida, fundamentadamente, pelo DSEI/Parintins, 
por ocasião do término de cada ano de contrato, tendo em vista os preços então praticados pelo mercado e a qualidade do 
serviço prestado pela contratada”. Nos termos da proposta do relator, o colegiado decidiu considerar 
parcialmente procedente a representação, sem prejuízo de dar ciência ao órgão acerca das seguintes 
falhas identificadas no pregão: I) “recusa de proposta de licitante com fundamento na existência de ocorrências 
impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante 
dos Acórdãos 2.218/2011-TCU-1ª Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse elementos 
adicionais suficientes para caracterizar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de 
contratar ou licitar com a Administração Pública, por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial pertencente 
aos mesmos sócios e que atue na mesma área”; II) “desclassificação de proposta de licitante com base na existência de 
ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem convocação prévia do licitante 
para sobre elas se manifestar, em desacordo com o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, 
de 26/4/2018”. Acórdão nº 534/2020 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e 
Contratos, nº 384, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2011&numero=2218&colegiado=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2014&numero=1831&colegiado=P
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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1.1.10. Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado. O Plenário, por 
maioria, indeferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os seguintes 
dispositivos: § 2º, do inciso II do art. 6º (1); §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 25 (2); e o § 2º do art. 30 (3), todos 
da Lei 13.448/2017. A parte autora alega que os dispositivos impugnados contrariam o caput e o inciso 
XXI do art. 37 (4), e o parágrafo único e o inciso IV do art. 175 (5) da Constituição Federal (CF). O 
Plenário afirmou que o art. 175, I, da CF (6) prevê que a lei disporá sobre as condições para a 
prorrogação dos contratos de concessão. Enfatizou que o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 (7) 
estabelece que as condições para a prorrogação devem ser disciplinadas no contrato de concessão, 
configurando-se como cláusula essencial, marcada pela discricionariedade da Administração Pública e 
na supremacia do interesse público. A norma dispõe sobre a contratação de termo predefinido, firmado 
a partir de licitação, cabendo à Administração avaliar, excepcionalmente, com base nos parâmetros 
legais de atendimento ao interesse público, a conveniência e a oportunidade da prorrogação. Assinalou 
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a prorrogação do prazo contratual 
no espaço de discricionariedade da Administração Pública à qual cabe analisar e concluir sobre a 
oportunidade e a conveniência da prorrogação. A prorrogação indefinida do contrato, porém, configura 
burla às determinações legais e constitucionais quanto à licitação obrigatória para adoção do regime de 
concessão e permissão para exploração de serviços públicos. A Lei 13.448/2017 estabelece diretrizes 
gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria qualificados no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), nos termos da Lei 13.303/2016, para os setores rodoviário, ferroviário e 
aeroportuário da Administração Pública federal. Não procede a alegação da autora de que a exigência 
posta no § 2º do inciso II do art. 6º da Lei 13.448/2017 importa em ofensa à eficiência e favorecimento 
de interesses particulares em detrimento do interesse público. Conforme se prescreve na norma 
impugnada, além de outras condicionantes, deve-se comprovar a prestação de serviço adequado, 
consistente no cumprimento, pelo período antecedente de cinco anos contado da data da proposta de 
antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por três anos, 
ou das metas de segurança definidas no contrato, por quatro anos. A definição legal de serviço adequado 
(Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º) expõe ser ele “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. O 
serviço adequado é aquele que atende, quanto ao objeto contratado, os índices de atendimento. A 
prorrogação contratual ao termo final do contrato ou a prorrogação antecipada devem ser submetidas 
a consulta pública. Para tanto, após o encerramento da consulta pública, encaminham-se ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) o estudo prévio, os documentos que comprovem o cumprimento das 
exigências de serviço adequado e o termo aditivo de prorrogação contratual para avaliação final quanto 
à legitimidade e economicidade da solução aventada. O colegiado frisou que o § 2º do art. 8º da lei 
impugnada prevê a exigência de avaliação prévia e favorável do órgão competente sobre “a adequação 
dos serviços”. A condicionante legal prevista nesse diploma não é fator isolado para o deferimento da 
prorrogação antecipada da concessão. Não há impedimento legal que o concessionário seja atestado 
positivamente quanto aos critérios do serviço adequado e não o seja quanto aos demais. O parâmetro 
temporal estabelecido na lei para o cumprimento do serviço adequado é objetivo. O parâmetro 
temporal e material estabelecido pela norma impugnada não compromete a análise do serviço adequado 
para fins de prorrogação antecipada contratual. Na formulação dos contratos de concessão atualmente 
vigentes, as empresas concessionárias celebraram contratos de arrendamento de bens com a Rede 
Ferroviária Federal S/A criada em 1957, pela Lei 3.115/1957, e incluída no Programa Nacional de 
Desestatização pelo Decreto federal 473/1992. A extinção dos contratos de arrendamento resulta na 
transferência não onerosa dos bens móveis, operacionais e não operacionais, ao concessionário, 
conferindo-lhe a possibilidade de deles dispor, geri-los e substituí-los. Tais bens passam, portanto, a 
integrar o contrato de parceria firmado entre o Poder concedente e as concessionárias. As normas 
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versam sobre o deslocamento do acervo patrimonial para o contrato de concessão com o fim de 
concretizar as respectivas obrigações. Os valores atinentes à titularidade serão considerados para 
preservar a equação econômico-financeira do contrato. Nesse contexto, trata-se de matéria a ser 
disciplinada pela autoridade reguladora competente para promover a extinção dos contratos de 
arrendamento e a incorporação dos bens ao contrato de concessão, nos termos do § 3º do art. 25 da lei 
em referência. O prévio inventário dos bens móveis operacionais e não operacionais, objeto de 
transferência aos concessionários, atende aos princípios basilares do direito administrativo 
constitucional – supremacia e indisponibilidade do interesse público. Considerou, por fim, que a 
transferência dos bens imóveis e móveis operacionais ou não, nos termos das normas impugnadas, 
deve ser precedida de inventário, no qual especificados e referentes aos extintos contratos de 
arrendamento. Vencidos os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que concederam a medida 
cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados. Consideraram que a redução do prazo 
e o abrandamento dos requisitos para avaliação da adequação do contrato, pela lei impugnada, aparenta 
estar em confronto com os princípios constitucionais do art. 37 da CF. (1) Lei 13.448/2017: “Art. 6º. 
A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no 
instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3º desta Lei. (...) § 2º. A prorrogação 
antecipada estará, ainda, condicionada ao atendimento das seguintes exigências por parte do contratado: 
II – quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal o 
cumprimento, no período antecedente de 5 (cinco) anos, contado da data da proposta de antecipação 
da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por 3 (três) anos, ou das 
metas de segurança definidas no contrato, por 4 (quatro) anos.” 
(2) Lei 13.448/2017: Art. 25. O órgão ou a entidade competente é autorizado a promover alterações 
nos contratos de parceria no setor ferroviário a fim de solucionar questões operacionais e logísticas, 
inclusive por meio de prorrogações ou relicitações da totalidade ou de parte dos empreendimentos 
contratados. § 1º O órgão ou a entidade competente poderá, de comum acordo com os contratados, 
buscar soluções para todo o sistema e adotar medidas diferenciadas por contrato ou por trecho 
ferroviário que considerem a reconfiguração de malhas, admitida a previsão de investimentos pelos 
contratados em malha própria ou naquelas de interesse da administração pública. (...) § 3º Nos termos 
e prazos definidos em ato do Poder Executivo, as partes promoverão a extinção dos contratos de 
arrendamento de bens vinculados aos contratos de parceria no setor ferroviário, preservando-se as 
obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos de arrendamento extintos na equação econômico-
financeira dos contratos de parceria. § 4º Os bens operacionais e não operacionais relacionados aos 
contratos de arrendamento extintos serão transferidos de forma não onerosa ao contratado e integrarão 
o contrato de parceria adaptado, com exceção dos bens imóveis, que serão objeto de cessão de uso ao 
contratado, observado o disposto no § 2º deste artigo e sem prejuízo de outras obrigações. § 5º Ao 
contratado caberá gerir, substituir, dispor ou desfazer-se dos bens móveis operacionais e não 
operacionais já transferidos ou que venham a integrar os contratos de parceria nos termos do § 3º deste 
artigo, observadas as condições relativas à capacidade de transporte e à qualidade dos serviços pactuadas 
contratualmente.” (3) Lei 13.448/2017: “Art. 30. São a União e os entes da administração pública 
federal indireta, em conjunto ou isoladamente, autorizados a compensar haveres e deveres de natureza 
não tributária, incluindo multas, com os respectivos contratados, no âmbito dos contratos nos setores 
rodoviário e ferroviário. (...) § 2º Os valores apurados com base no caput deste artigo poderão ser 
utilizados para o investimento, diretamente pelos respectivos concessionários e subconcessionários, em 
malha própria ou naquelas de interesse da administração pública”. 
(4) CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI – ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
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processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações.” (5) CF: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) IV – a obrigação de manter serviço 
adequado.” (6) CF: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo 
único. A lei disporá sobre: I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;” (7) Lei 8.987/1995: “Art. 23. São 
cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: (...) XII – às condições para prorrogação do 
contrato;” ADI 5991 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 
 
1.1.11 Cessão de contratos pela Petrobrás e Decreto. O Plenário iniciou julgamento de ação direta 
de inconstitucionalidade ajuizada em face do Decreto 9.355/2018, que trata do processo especial de 
cessão de direitos de exploração e de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos pela 
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras). Preliminarmente, o colegiado converteu o julgamento da medida 
acauteladora em julgamento de mérito. No mérito, o ministro Marco Aurélio (relator) julgou o pedido 
procedente, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo 
Lewandowski. Registrou que o decreto trata de “procedimento especial” designado para concretizar a 
transferência, pela Petrobras, de direitos de exploração e outros, relacionados a hidrocarbonetos fluidos 
como o petróleo. Indica as operações resguardadas da incidência das normas estabelecidas, submetidas 
ao regime próprio das empresas privadas, em caráter de livre competição. Apesar de fundado em 
legislação infraconstitucional, o ato normativo em exame possui regras dotadas de generalidade e 
abstração. Assim, a existência de lei federal sobre licitações e contratos firmados por empresas públicas 
e sociedades de economia mista não obsta o exame do decreto com base exclusivamente na 
Constituição Federal (CF). Nesse sentido, cumpre examinar se o chefe do Executivo incorreu em 
excesso do poder regulamentar ao editar o decreto, à luz do art. 84, IV e VI, a, da CF (1). De acordo 
com o art. 22, XXVII, da CF (2), a União tem competência para disciplinar a matéria, mediante lei no 
sentido formal e material. Ou seja, a fixação de regras gerais de licitação e contratação em todas as 
modalidades, a alcançarem sociedades de economia mista (como a Petrobras), deve ser disciplinada pela 
União. O ato atacado criou microssistema licitatório, ordinariamente veiculado por lei, apesar de fazer 
referência à expressão “procedimento especial”. Ele descreve com detalhes as etapas do certame a ser 
realizado entre os interessados na assunção de concessão anteriormente contratada pela Petrobras. O 
relator ressaltou, a esse respeito, a similitude estrutural entre os atos que disciplinam os procedimentos 
concorrenciais, com a simplificação e inversão de fases existentes no procedimento licitatório 
atualmente em vigor, em especial no tocante à fase de negociação, uma vez que permitida a realização 
de negociações sucessivas, não apenas com o participante mais bem colocado, mas também com os 
demais. Nesse particular, o decreto exclui a tomada daquele que apresentou a melhor oferta como 
vencedor. Em síntese, o ato questionado consagrou situação de dispensa de licitação para as 
contratações de bens e serviços efetuados pelos consórcios operados pela Petrobras. O chefe do 
Executivo não se limitou a expedir regulamentação com o objetivo de promover a fiel execução de 
preceitos legais, mas afastou a lei federal de licitações mediante o decreto. Em divergência, o ministro 
Luiz Fux julgou o pedido improcedente, para assentar a constitucionalidade do decreto. Ressaltou que 
o mercado petrolífero tem especificidades, e sua sistemática é diferente da que exige licitação nos 
moldes comuns. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes seguiram esse 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo967.htm
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mesmo entendimento. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o ato impugnado estabelece 
regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a cessão de direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pela Petrobras. 
Além disso, a CF traz hipóteses de excepcionalidade de licitação (art. 173, § 3º) (3), bem assim a Lei 
9.478/1997 e a Lei 12.351/2010, que possibilitam tratamento diverso. E a matéria do decreto cuida de 
hipótese de tratamento diferenciado. Nesse sentido, o processo originário de concessão ou de partilha 
é feito por meio do procedimento geral licitatório, mas a cessão de contratos de exploração e produção 
de combustíveis pode ser feita sem a necessidade de novo procedimento, desde que observadas as 
condições legais. O decreto em exame não criou excepcionalidade ao procedimento geral de licitação, 
sequer regulamentou as condições possíveis para a possibilidade de cessão. Isso foi feito pelas leis 
citadas. Ele apenas regulamentou o procedimento de cessão de direitos de exploração, o que é admitido 
pela CF. O decreto, ao promover essa regulamentação, garantiu maior segurança jurídica, transparência 
e impessoalidade ao procedimento de cessão, que ocorre desde 1997, sem, contudo, afastar a Petrobras 
da competitividade do mundo privado. Não houve, portanto, excesso ou desvio no poder regulamentar 
do chefe do Executivo. Ele seguiu os parâmetros constitucionais e legais aos quais adstrito para 
disciplinar prática corriqueira no mercado de exploração de hidrocarbonetos (“farm in, farm out”), de 
modo a tornar mais efetivo o cumprimento da lei, que é o objetivo do decreto. Antes dele, essas 
operações já eram realizadas, mas com muito mais risco de favorecimento e corrupção. Em seguida, o 
ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos. (1) CF: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: (...) IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; (...) VI – dispor, mediante decreto, sobre:  a) organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;”  (2) CF: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração 
pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas 
esferas de governo, e empresas sob seu controle;”(3) CF: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. (...) § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.” ADI 
nº 5942/DF, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 

 

1.1.12. Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e repartição de ganhos 
inesperados. A Primeira Turma iniciou julgamento de ação cível originária, ajuizada pelo estado do 
Espírito Santo contra a União, na qual se alega a existência de desequilíbrio econômico-financeiro em 
contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural, em razão de erro na fórmula de cálculo, 
estabelecida em aditivo contratual, e do aumento exponencial do preço do óleo. A controvérsia envolve 
contrato celebrado em 2003 e aditado em 2005, por meio do qual o autor cedeu à ré créditos referentes 
a royalties futuros de 62,9 milhões de metros cúbicos de petróleo e 6,2 bilhões de metros cúbicos de 
gás natural, a serem pagos em parcelas mensais, nos termos de fórmula definida no ajuste. O crédito 
total foi avaliado em R$ 615.945.081,22 e adquirido pela União por R$ 350.747.412,68. O estado alega 
que, devido à grande valorização do barril do petróleo no período (275%) e a suposto erro conceitual 
na fórmula de cálculo das parcelas, as quantias pagas à União já teriam chegado a R$ 1.461.904.425,55, 
em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Sustenta a 
ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, afirmando que os “lucros” da União 
seriam maiores do que aqueles que ela auferiria caso os cerca de R$ 350 milhões tivessem sido objeto 
de aplicação financeira com remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo967.htm
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Com base nisso, pede a revisão judicial do contrato, a fim de que: (a) se limite o valor devido à quantia 
paga pela União, acrescida de juros e correção monetária (R$ 971.737.412,68), determinando-se a 
devolução do excesso recebido; (b) se declare a inexistência de relação jurídica que autorize a 
continuidade dos pagamentos; e (c) a União se abstenha de promover novos descontos nas distribuições 
de royalties devidos ao estado. Quanto à natureza da operação, a União afirma não se tratar de contrato 
de mútuo, vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de simples compra e venda de ativos. Dessa 
forma, o valor entregue ao estado não seria crédito, e sim o preço de um bem, pago à vista para 
recebimento futuro e parcelado. Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição. O ministro Roberto 
Barroso (relator) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à União a restituir ao estado 
do Espírito Santo quantia correspondente à metade dos ganhos que excederam o total de face dos 
royalties cedidos contratualmente, acrescida de juros de mora e correção monetária. O relator entendeu 
ser incontroverso que o preço do petróleo disparou, gerando ganho extraordinário para a União, que 
recebeu o valor expressivamente superior ao que entregou ao estado. Enfatizou que as relações entre 
entes da federação, especialmente entre a União e Estado-membro, devem ser regidas por vetores 
constitucionais como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Salientou que nem mesmos nas relações estritamente privadas se tolera o ganho 
desproporcional decorrente de motivos imprevisíveis. O contrato firmado entre a União e o estado do 
Espírito Santo teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, o saneamento 
das contas estaduais. Nesse contexto, não se afigura legítima que sua execução imponha ao estado a 
entrega de prestações muito superiores à expectativa inicial das partes, gerando desequilíbrio entre as 
obrigações. A hipótese é, portanto, de onerosidade excessiva para o estado e de ganho desproporcional 
para a União. A fórmula de cálculo prevista no aditivo contratual, em tese, produziria um efeito 
neutralizador, pois impediria que a elevação ou a queda do preço do petróleo e do gás influíssem no 
volume a ser abatido da dívida do estado. Dessa forma, em princípio, alocava os riscos da oscilação do 
mercado sobre ambas as partes. Na prática, porém, diante do aumento exponencial no preço do barril 
de petróleo, a fórmula gerou consequência perversa. O aumento significativo dos royalties repassados 
à União não acarretou nenhum reflexo sobre o saldo devedor do estado. A cada mês, a União embolsava 
um montante muito superior, mas o débito do estado não se reduzia na mesma proporção. Diante do 
dever de cooperação e solidariedade entre os entes federados, os ganhos inesperados da União, que 
sobejam o valor de face dos royalties cedidos, devem ser repartidos de forma igualitária com o Estado-
membro. Não devem, contudo, ser integralmente deferidos ao estado por duas razões: primeiro, por 
haver fórmula contratual objeto de consenso inicial entre as partes, que gerou expectativas legítimas à 
União; e, segundo, porque a entrega de todo o excedente ao estado não corrigiria o desequilíbrio, mas 
apenas o faria recair sobre o lado oposto. Por fim, o relator considerou que não ocorreu a prescrição 
alegada pela União. Na espécie, o prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do 
contrato e, tampouco, da assinatura do aditivo. Isso porque o prejuízo apenas poderia ser constatado 
ao final da execução do ajuste, quando analisada a flutuação dos preços do petróleo e do gás, ocasião 
em que seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do 
prazo prescricional é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição 
é cinco anos, tal como previsto no Decreto 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código 
Civil. Como os repasses findaram em 12.9.2013 e ação foi proposta em 3.7.2013, não há prescrição. 
Em seguida, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes e o julgamento foi suspenso. ACO 2178/ES, 
Informativo de Jurisprudência STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 
 

1.1.13 Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Sistema de Registro de Preços. Em 
representação em face da Concorrência Pública nº 02/2019 – sob o Sistema de Registro de Preços - 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo967.htm
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SRP, da Prefeitura de Itapemirim, cujo objeto era a construção de casas populares, foi apontada 
irregularidade consistente na inadequação do SRP para a contratação do referido objeto – obra de 
engenharia. Analisando a questão, a área técnica observou inicialmente que, ‘’pela magnitude dos 
terrenos que receberão as construções, haja visto que a construção se dará nos terrenos dos munícipes, 
conforme objeto da licitação, a variedade de dimensões e declividades dos terrenos, bem como do tipo 
de solo, já demonstram que não é possível a padronização no objeto licitado’’. Nesse sentido, destacou 
que, ‘’ainda que a construção de casas populares não seja de alto complexidade, não se tratam de 
serviços comuns de engenharia e nem de um objeto padronizado, pois suas características são 
específicas para cada local de implantação, além de demandarem conhecimentos técnicos e a atuação 
relevante de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66’’. Analisando 
precedente trazido pela defesa para sustentar a legalidade do ato (Acórdão TCU 2600/2013- Plenário), 
os técnicos constataram que o caso paradigma na verdade tratou de contratação sob o Regime 
Diferenciado de Contratações - RDC, no qual se admite a utilização do SRP, mas, ainda assim, apenas 
para obras e serviços com características padronizadas, diferentemente do caso em comento. Além 
disso, em exame do Acórdão TCU 1381/2018-Plenário, também apontado pela defesa, constatou 
entendimento daquela Corte com o seguinte enunciado: “É cabível o registro de preços para a 
contratação de serviços de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira, a exemplo 
dos serviços de manutenção e conservação de instalações prediais, não podendo ser utilizado para a 
execução de obras”, destacando que o SRP somente pode ser utilizado para serviços comuns de 
engenharia e não para obras. O relator corroborou na íntergra o opinamento técnico, conhecendo da 
representação e acolhendo proposta de concessão de medida cautelar para suspensão do certame. A 
Primeira Câmara, deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. Decisão TC nº 152/2020 – 
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.1.14 Licitação. Adicional de Insalubridade. O exercício de atividade de auxiliar de serviços não 
implica, necessariamente, à exposição do trabalhador a agentes ou condições insalubres. O direito ao 
adicional de insalubridade requer a classificação da atividade como insalubre pela NR-15 da Portaria nº 
3214/1978, do Ministério do Trabalho, e a realização de perícia para sua determinação. Trata-se de 
representação em no Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2018, da Companhia Estadual de Transportes 
Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CeturbES, cujo objeto é a contratação de 
empresa prestadora de serviços de conservação, limpeza e copeiragem, para seus terminais e sede. 
Dentre as irregularidades, a representante alegou que ‘’a planilha de custos do edital não prevê o 
adicional de 20% 2ª CÂMARA Informativo de Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 12 de insalubridade 
em grau médio pago, em seu entender, a todos os funcionários que exercem função de auxiliar de 
serviços gerais, tomando como base a Convenção Coletiva do Trabalho da categoria’’. Analisando a 
questão, a área técnica destacou que “a própria legislação trabalhista prevê expressamente que a 
qualificação das atividades insalubres será realizada por ato normativo do Ministério do Trabalho, 
dependendo, ainda, da confecção de perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do 
trabalho’’. Dessa forma, destacou que: ‘’As atividades e operações insalubres foram, por sua vez, 
discriminadas pelo Ministério do Trabalho através da NR -15 da Portaria nº 3.214/1978 cujas 
disposições revelam claramente a necessidade de perícia para determinar a incidência ou não de 
insalubridade, de modo que o simples exercício de atividade de auxiliar de serviços não implica, 
necessariamente, a exposição do trabalhador a agentes ou condições insalubres’’. Nesse sentido, os 
técnicos concluíram que ‘’o edital seguiu os regramentos legais que o caso reclama, sendo que a 
incidência do adicional de insalubridade a todos os auxiliares de serviços gerais, tal qual como requer o 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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Representante, com base na CCT 2017/2018 afronta os dispositivos legais supramencionados. Mais, 
ainda, quando se quer impor tal incidência às licitações públicas para prestação de serviços de limpeza’’. 
Conforme o exposto, o relator, acompanhando o entendimento técnico, considerou improcedente a 
representação. A Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, segundo o voto do relator. Acórdão TC nº 
1792/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  
 
1.1.15 Licitação. Medicamento. Preço. A compra de medicamentos deve ser precedida de ampla 
pesquisa de mercado, que contemple distribuidores, consultas a aquisições de outras secretarias de 
saúde e ao Banco de Preços em Saúde - BPS do Ministério da Saúde, tendo como preço máximo o 
estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. Tratam os autos de 
Auditoria Ordinária que teve por objetivo fiscalizar aquisições de medicamentos da assistência 
farmacêutica da atenção básica nos municípios de Marataízes, Presidente Kennedy e São Mateus. 
Dentre as inconsistências, a equipe técnica relatou que, nos processos de aquisição realizados pelo 
município de Marataízes, os gestores foram omissos quanto à realização prévia de pesquisa de preço 
que serviria de parâmetro para os certames, eis que não houve orçamentos de empresas privadas e o 
município ainda estabeleceu um percentual de desconto sobre a tabela CMED, sem apresentar a 
metodologia de cálculo que pudesse comprovar que o percentual aplicado é o praticado no mercado. 
Anuindo ao entendimento técnico, o relator esclareceu que os preços divulgados pela CMED não 
servem de parâmetro para referência de aquisições públicas de medicamentos, eis que não são 
elaborados para refletir valores de mercado, mas para regular os preços de medicamentos no país. Dessa 
forma, sustentou que as compras de medicamentos devem ser balizadas pelos preços praticados no 
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. Nesse sentido, mencionou entendimento 
desta Corte de Contas extraído do Acórdão TC nº 446/2017, segundo o qual a compra de 
medicamentos deve, sempre que possível, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e 
das entidades da Administração Pública, além da pesquisa de preços realizada com fornecedores no 
mercado, destacando-se o importante banco de informações para a pesquisa de preço, que é o Banco 
de Preços em Saúde – BPS, criado pelo Ministério da Saúde. No que tange à responsabilização pela 
irregularidade em comento, considerando que o acórdão mencionado é posterior ao caso concreto 
analisado, o relator decidiu por afastá-la e expedir determinação para que seja estabelecido, como 
procedimento operacional padrão na compra de medicamentos, a ampla pesquisa de mercado que 
contemple distribuidores, consultas a aquisições de outras Secretarias de Saúde e ao Banco de Preços 
em Saúde - BPS, do Ministério da Saúde, tendo como preço máximo os estabelecidos pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. A Segunda Câmara, à unanimidade, decidiu nos 
termos do voto do relator. Acórdão TC 1628/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf. 

 
 

1.1.16 Licitação. Medicamento. Desoneração de ICMS. Em edital de licitação para compra de 
medicamentos deve ser prevista a apresentação de propostas de preços já desoneradas do ICMS, para 
operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único do Convênio nº 
87/02 do Confaz. Tratam os autos de Auditoria Ordinária que teve por objetivo fiscalizar aquisições 
de medicamentos da assistência farmacêutica da atenção básica nos municípios de Marataízes, 
Presidente Kennedy e São Mateus. Dentre as inconsistências, a equipe técnica constatou a aquisição de 
medicamentos pelo município de Marataízes sem a devida desoneração de ICMS, prevista no Convênio 
Confaz nº 87/2002, permitindo vantagens indevidas aos fornecedores. Segundo a área técnica, a 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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jurisprudência consolidada neste Tribunal dispõe que se deve incluir, no edital ou no termo de dispensa, 
cláusula específica relativa à aplicação do referido convênio ou de outras normas que impliquem 
desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, a publicidade e a 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Nesse sentido, o relator observou 
que “é plausível que a ausência de menção expressa ao desconto do ICMS no edital pode gerar uma 
desigualdade entre as empresas licitantes, quando da apresentação das propostas, uma vez que alguns 
licitantes, em razão da ausência de menção expressa quanto à desoneração, podem apresentar suas 
propostas com a incidência do ICMS, enquanto outros podem apresentar a proposta desonerada, ou 
seja, ocasiona uma seleção de proposta menos vantajosa para a Administração e também dano ao 
erário”. Nesses termos, o relator decidiu por manter a irregularidade, com aplicação de multa, bem 
como por expedir determinação para que seja exigido, de maneira expressa nos editais de licitações a 
apresentação das propostas de preços já desoneradas do ICMS as operações realizadas com os fármacos 
e medicamentos relacionados no Anexo Único do Convênio 87/02, do Confaz. A Segunda Câmara, à 
unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Acórdão TC – 1628/2019- Segunda Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf. 

 
1.1.17. Licitação. Cooperativa. Tratamento diferenciado. Direito de Preferência. Receita bruta. 
Para fim de enquadramento nos parâmetros de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, 
com a consequente vantagem de desempatar licitações (art. 44 da LC 123/2006 c/c art. 34 da Lei 
11.488/2007), a receita bruta de uma cooperativa abrange toda a renda que contabiliza, como pessoal 
jurídica, em decorrência da prestação de serviços contratados por terceiros não associados. Acórdão nº 
300/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.18 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Princípios do bis in idem. Suspensão 
temporária. Licitação. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando as sanções de 
inidoneidade e suspensão para licitar, previstas no art. 46 da Lei 8.443/1992 e no art. 83, inciso III, da 
Lei 13.303/2016, respectivamente, são aplicadas em relação ao mesmo contexto fático, pois a primeira 
contém em si própria os efeitos da segunda, afastando, na prática, a cumulatividade. Acórdão nº 
300/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.19 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. Referência. 
Sicro. Sinapi. Simultaneidade. Na análise de economicidade de contrato de obra pública, é preferível 
o uso de uma única fonte de referência. Contudo, não há vedação ao uso simultâneo de diferentes 
sistemas de custos, especialmente nos casos de fontes oficiais de consulta, como o Sicro e o Sinapi, 
bastando que a composição de referência seja compatível com as condições de execução da obra e as 
especificações de projeto. Acórdão nº 304/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.20 Representação. Licitação. Pregão Presencial. Ausência de Disponibilização de Edital. 
Não Observância do Prazo. Mínimo de Publicidade. Direcionamento. Multas.  O TCE 
conheceu de Representação oriunda da Ouvidoria do Tribunal acerca de irregularidades em Pregão 
Presencial da Prefeitura Municipal de Içara. Da análise resultou em aplicação de multa ao secretário de 
administração e à pregoeira à época dos fatos por: a) ausência de disponibilização do Edital de Pregão 
Presencial; b) Não observância do prazo mínimo de publicidade do Edital de Pregão Presencial; e c) 
Direcionamento no Pregão Presencial. Tratam-se de autos de Representação que versa sobre a 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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contratação de empresa para implantação de sistema de telefonia digital (PABX), realizada pela 
Prefeitura Municipal de Içara. Acerca da primeira irregularidade apontada, qual seja, ausência de 
disponibilização do Edital de Pregão Presencial, foi verificado que não houve “indicação expressa do 
local de obtenção do seu texto integral, contrariando o disposto no art. 21, § 1º, da Lei nº 8.666/93. E 
ainda, que para obter acesso à documentação, as empresas interessadas tiveram que encaminhar e-mail 
solicitando o conteúdo do edital, em desrespeito à exigência contida no art. 8º da Lei federal nº 
12.257/2011(Lei de Acesso à Informação)”. Sobre essa questão, o Relator mencionou o disposto no 
Prejulgado nº 2140 do Tribunal, segundo o qual, “estas divulgações, devem contar, no mínimo, as 
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados (inciso IV, do §1º do art. 8º), sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), na forma estabelecida pelo §2º, da Lei n. 
12.527/2011”. O Relator reforçou que as informações não constaram dos avisos publicados nos jornais, 
“sendo essa omissão a causa da irregularidade em questão, na forma estabelecida pelo § 1º do art. 21 
da lei de licitações”. Tal fato resultou na aplicação de multa aos responsáveis devido “à ausência de 
disponibilização do edital no site oficial da Prefeitura, em afronta ao estabelecido na lei de acesso à 
informação, caracterizam ofensa ao princípio da publicidade, pois, conforme ressaltado pelo MPC, a 
necessidade de comparecimento à sede da Prefeitura para solicitação de cópia do edital não se mostra 
razoável, principalmente considerando possíveis interessados situados em localidades distantes”, na 
forma prevista pelo art. 70,inciso II da Lei Complementar nº 202/2000, diante do desrespeito ao 
princípio da publicidade pelas normas mencionadas e, ainda, pelo art. 37, caput, da Constituição Federal 
e art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. Sobre a não observância do prazo mínimo de publicidade do Edital, 
o Relator apontou o desrespeito ao disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº10.520/02, uma vez que a 
sessão de abertura dos envelopes relativos ao Edital de Pregão Presencial nº 30/2015 ocorreu em prazo 
inferior à estipulação legal. Ainda destacou a observação do Ministério Público de Contas de que “muito 
embora o aviso de licitação tenha sido publicado em 07.04.2015, verifica-se que a efetiva 
disponibilização do edital aos interessados em participar do certame ocorreu apenas entre os dias 14 e 
17 de abril de 2015 – datas em que o edital fora encaminhado via e-mail –, de modo que a contagem 
do prazo deveria ter iniciado em 17.04.2015”. Sobre o direcionamento no Pregão Presencial, a 
representação noticiou um possível direcionamento no Pregão, “levando em conta especificações 
excessivas do edital quanto aos equipamentos de telefonia, e, especialmente, a constatação de que a 
Prefeitura Municipal de Içara, anteriormente ao certame licitatório, realizou empenhamento e 
pagamento (Empenho nº 11/2016) à empresa, de acordo com dados constantes do sistema e-Sfinge, 
para ‘identificação dos serviços necessários’, prestando consultoria na área de tecnologia da informação 
e comunicação”, observou o Relator. Da mesma forma, o Relator observou que o exame da 
documentação acostada aos autos, relativa à sessão pública do Pregão Presencial “que apenas a empresa 
vencedora participou do certame e apresentou proposta. Isso, apesar de 14 empresas terem solicitado 
o edital por e-mail. Além disso, o excessivo detalhamento contido no Termo de Referência, a ausência 
de disponibilização do edital e não observância do prazo mínimo de sua publicidade, indicam o 
direcionamento do certame licitatório, na forma defendida nos pareceres exarados, caracterizando 
afronta ao princípio da isonomia, o qual assegura igualdade de condições a todos os possíveis 
concorrentes, impedindo que os editais contenham exigências prescindíveis à execução do objeto 
licitado, na forma estabelecida pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 36 da Lei federal 
nº 8.666/93”. Assim sendo, o Relator entendeu, pelas razões expostas, “que o edital na forma como 
foi elaborado, aponta a um indevido direcionamento da licitação a determinada empresa, caracterizando 
ainda, ofensa ao princípio da competitividade estabelecido no citado art. 3º e art. 40, inciso I, da lei de 
licitações”. @REP – 18/00163506, Informativo de Jurisprudência de TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2140
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800163506
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.1.21. Licitação. RDC. Contratação integrada. Obras e serviços de engenharia. Metodologia. 
Enquadramento. Para o enquadramento de obra ou serviço de engenharia no regime de contratação 
integrada do RDC, consoante a hipótese do art. 9º, inciso II, da Lei 12.462/2011, a “possibilidade de 
execução com diferentes metodologias” deve corresponder a diferenças metodológicas em ordem 
maior de grandeza e de qualidade, capazes de ensejar efetiva concorrência entre propostas, de forma a 
propiciar soluções vantajosas e ganhos reais para a Administração e a justificar os maiores riscos 
repassados ao particular. Acórdão nº 356/2020, Boletim de Jurisprudência TCU nº 299, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.22 Licitação. Licitação de técnica e preço. Critério. Vínculo empregatício. Proposta técnica. 
Pontuação. A exigência sem a devida motivação, para fins de pontuação das propostas técnicas, de 
prova de vínculo trabalhista de profissionais com a licitante contraria o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e os arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, ambos da Lei 8.666/1993, por restringir 
indevidamente o caráter competitivo do certame. Acórdão nº 364/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 299, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.23 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Medicamento. Preço de 
Mercado. Referência. É válida a utilização do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde 
(BPS) como referência de preços de medicamentos para fins de quantificação de sobrepreço e 
superfaturamento, desde que balizada por critérios adequados, que aproximem a pesquisa à contratação 
analisada. Acórdão nº 1229/2020. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.1.24 Licitação. Pregão. Princípio da Segregação das Funções. Princípio da Moralidade. 
Pregoeiro. Equipe de Apoio.  A participação de servidor na fase interna do pregão eletrônico (como 
integrante da equipe de planejamento) e na condução da licitação (como pregoeiro ou membro da 
equipe de apoio) viola os princípios da moralidade e da segregação de funções. Acórdão nº 1278/2020, 
. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a partir de 
dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes a data limite para apresentação de 
proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta se referir (art. 40, inciso XI, da 
Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001; e art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal.. Auditorias realizadas utilizando a sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada 
(FOC), tendo por escopo verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha 
rodoviária federal administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 
identificaram, entre outros achados, “falhas no reajustamento de preços contratuais”, consistentes na 
divergência entre as cláusulas que regiam o reajustamento dos preços e a metodologia efetivamente 
adotada pelo Dnit. Em regra, os contratos adotavam como início do prazo de um ano para o 
reajustamento a data-limite para apresentação da proposta, ao mesmo tempo em que a fórmula prevista 
no contrato para o cálculo do reajustamento considerava “como data-base inicial para o índice de preço o mês 
do orçamento do Dnit”. Na prática, os reajustamentos eram realizados após decorrido um ano da data do 
orçamento. As equipes de fiscalização apontaram que os contratos teriam sido reajustados de modo 
antecipado, em período inferior ao fixado no edital da licitação e no instrumento contratual decorrente. 
A unidade instrutiva formulou então proposta de determinação ao Dnit para que a entidade revisasse 
seu edital-padrão e anexos, estabelecendo que o marco inicial para a contagem do prazo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.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/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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reajustamento fosse a data do orçamento do Dnit, e não a data da proposta. Em seu voto, divergindo 
parcialmente da unidade técnica, o relator assinalou que a interpretação sistemática das normas que 
regem a matéria (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001 e art. 40, 
inciso XI, da Lei 8.666/1993), bem como a jurisprudência do TCU (Acórdão 424/2005 Plenário e 
Acórdão 1941/2006 Plenário), acenam no sentido de que o reajustamento é devido após transcorrido 
um ano, contado a partir de dois possíveis termos iniciais: a data-limite para apresentação da proposta 
ou a data do orçamento a que a proposta se referir. E frisou: “essas duas alternativas são excludentes”. Para 
ele, além de a redação das cláusulas contratuais que tratavam do reajustamento mostrar-se “ambígua e 
conflitante com a legislação”, a observância literal do disposto nos editais e nos contratos poderia acarretar 
ônus indevido às contratadas, que teriam de manter os preços de suas propostas por prazos muito 
superiores a um ano, tendo em vista a defasagem da data-base do orçamento do Dnit em relação à data 
de apresentação das propostas. Segundo o relator, a situação descrita “se constitui mais em uma falha contida 
nas cláusulas editalícias e contratuais do que em uma irregularidade no procedimento de reajustamento efetivamente 
realizado pelo Dnit”. Em relação à proposta de determinação ao Dnit, formulada pela unidade instrutiva, 
o relator ponderou que, no julgamento de uma das fiscalizações que compuseram a FOC, o Tribunal 
já havia prolatado, mediante o Acórdão 1016/2019 Plenário, a seguinte deliberação diante do mesmo 
achado em questão: “(...) determinar à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais que, no 
prazo de 60 dias, revise o conteúdo de seu edital padrão e anexos no que tange aos critérios de reajuste, devendo uniformizar 
e compatibilizar as cláusulas do edital com a fórmula de reajuste no que se refere ao marco inicial adotado para a contagem 
do prazo, quer seja a data prevista para apresentação da proposta ou a data do orçamento do DNIT a que essa proposta 
se referir, em observância ao art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993”. A despeito de a determinação ter sido 
endereçada apenas à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais, a resposta da 
autarquia em atendimento à deliberação evidenciou, para o relator, que já teriam sido adotadas medidas 
também no âmbito das coordenações de sede do Dnit, nos seguintes termos: “a Coordenação-Geral de 
Manutenção e Restauração Rodoviária esclareceu que a Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações havia promovido 
alterações na minuta de edital de pregão de prestação de serviços comuns de engenharia. Dentre as alterações, solicitou-se 
à Procuradoria Federal Especializada parecer quanto à alteração do reajuste ‘a partir do mês-base/data-base do 
orçamento constante do Edital e seus anexos’ e optou-se por inserir a fórmula de reajuste na minuta de termo de referência 
padrão”. Destarte, o relator considerou desnecessária nova determinação com teor semelhante ao do 
Acórdão 1016/2019-TCU-Plenário, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 
83/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 384, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm. 

 

1.1.26. Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública municipal.  
Em Consulta, o Prefeito de São Francisco de Goiás apresentou indagações a respeito dos serviços de 
reordenação e manutenção luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, quais sejam: (a) 
possibilidade de classificação como serviço comum e contratação por pregão presencial; (b) se a 
prestação de serviços pode ser considerada como de caráter continuado; (c) se é possível condicionar 
o pagamento à efetiva redução dos valores despendidos com a iluminação pública após a reordenação 
luminotécnica e (d) se o pagamento poderá ser realizado mediante as receitas auferidas pela 
Contribuição para Iluminação Pública (CIP). O Revisor apresentou proposta de voto com base na Lei 
nº 8.666/93, na RN nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na ABNT 
NBR nº 5101/2018, corroborando com a manifestação da SFOSEng. Em relação ao questionamento 
(a) afirmou ser possível a realização de Pregão Presencial para os serviços de reordenação (adequação) 
e manutenção luminotécnica, com base nos itens IV a VI da resposta ao AC-CON nº 09/2011, que 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2005&numero=424&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2006&numero=1941&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2019&numero=1016&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A83%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A83%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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trata da possibilidade de utilização do pregão para obras e serviços de engenharia em geral. Contudo, 
salientou que os objetos não devem ser licitados conjuntamente, posto que na reordenação há a 
contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da iluminação 
pública, e na manutenção há a contratação para execução. Em resposta ao item (b) concluiu que os 
serviços de reordenação (adequação) da iluminação pública não são considerados de caráter continuado, 
por estarem relacionados à execução de serviços discriminados em projeto específico, com finalidade 
própria e fim determinado. Pontuou, entretanto, que os serviços de manutenção possuem caráter 
continuado, por serem executados de forma rotineira e permanente e serem essenciais para a integridade 
do patrimônio público. Em relação ao questionamento (c) afirmou que, no âmbito da Lei nº 8.666/93, 
não é possível condicionar o pagamento desse tipo de serviço à aferição da respectiva redução dos 
valores despendidos com a iluminação pública. Por fim, em resposta ao item (d) considerou que os 
contratos administrativos relativos à prestação de serviços de reordenação e manutenção da iluminação 
pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser pagos com recursos provenientes da arrecadação da 
CIP/COSIP, enquanto pendente o julgamento do RE nº 666.404-RG no STF. A proposta de Voto foi 
aprovada por unanimidade Acórdão-Consulta nº 00002/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 19, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 

 

1.1.27 Enunciado de Súmula nº 08/19. “Admite-se a inexigibilidade do procedimento licitatório para 
contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade dos serviços 
técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93”. Enunciado de 
Súmula nº 08/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 

 
1.1.28 Enunciado de Súmula nº 09/19. “Admite-se a inexigibilidade do procedimento licitatório para 
contratação de serviços contábeis pela Administração Pública com base na singularidade dos serviços 
técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93”. Enunciado de 
Súmula nº 9/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.1.29. Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição dos 
requisitos dos cargos oferecidos. O TCMGO, em análise de Edital de Concurso Público, realizado 
pelo município de Mutunópolis, deferiu medida cautelar pleiteada pela Secretaria de Atos de Pessoal, 
com vistas a determinar a imediata suspensão do certame. No exame dos elementos ensejadores da 
concessão da tutela provisória, considerou que as irregularidades, se não sanadas conduziriam à 
nulidade do processo ou implicariam em reais prejuízos aos candidatos, à Administração Municipal e 
haveria consequente dano ao interesse público. Pontuou que o poder público é livre para estabelecer 
as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 
candidatos. Após estudo preliminar, foram detectadas diversas irregularidades no edital. O Relator 
estabeleceu prazo para que os responsáveis apresentassem a legislação pertinente com as correções 
necessárias ou comprovassem as providências relativas à retificação do edital, nos seguintes pontos: (a) 
ausência de área de formação específica na legislação municipal que cria o cargo de professor; (b) 
divergência entre a Lei Municipal nº. 795/2011 e o edital referente ao requisito de escolaridade previsto 
para investidura no cargo de Auxiliar de Secretária; (c) ausência de previsão para a devolução da taxa 
de inscrição nas hipóteses de pagamento fora do prazo ou em duplicidade no concurso público; (d) 
inexistência de vagas destinadas ao cadastro de reserva técnica e (e) incompatibilidade entre os 
vencimentos dos cargos ofertados com o explicitado no edital. O Voto foi aprovado por unanimidade 

https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
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Acórdão nº 00434/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  

 
1.1.30. Pregão Eletrônico -Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato. Foi 
instaurada Tomada de Contas Especial, em razão da constatação de superfaturamento, no valor de R$ 
882.800,00, no contrato celebrado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a aquisição de 2.500 
notebooks, destinados a professores da rede municipal de educação. O Relator considerou irregulares 
as contas de responsabilidade dos Secretários de Educação e de Licitações e Compras do município; 
do gestor do contrato; do pregoeiro e da empresa contratada, além de imputar débito solidário do valor 
pago a maior. Entendeu ter havido descumprimento aos art. 63 e 64 da Lei nº 4.320/64, e das 
disposições contidas no art. 40, X, §2º, II, e 48 c/c arts. 43, IV, 66, 70 e 96, I, todos da Lei nº 8.666/93. 
Constatou, ademais, as seguintes irregularidades: restrição ao caráter competitivo da licitação; (a) 
ausência de nova publicação do ato convocatório; e (b) reabertura do prazo inicialmente estabelecido, 
após as alterações promovidas; (c) não cumprimento pela licitante vencedora da exigência de possuir 
central telefônica própria para abertura de chamadas técnicas; e (d) desclassificação indevida de 
licitantes por não apresentarem amostra no prazo exigido. Determinou a aplicação de multas ao 
pregoeiro e ao Secretário Municipal de Educação, por descumprimento ao §4º do art. 21 da Lei nº 
8.666/93 e dos arts. 3º, IV e 4º, VII e XI da Lei nº 10.520/02. Entendeu que o simples “atesto” do 
Chefe do Executivo Municipal para a realização do procedimento licitatório não possui materialidade 
suficiente para inseri-lo na cadeia causal das irregularidades constatadas, independente da teoria adotada 
(seja a da causalidade adequada ou a da interrupção do nexo causal), nos termos do decidido pelo 
TCMGO nos Acórdãos nº 06715/17 e 02179/2018. Por fim, recomendou à Administração Municipal 
de Aparecida de Goiânia que em licitações futuras, abstenha-se de promover a excessiva descrição de 
características técnicas dos itens no termo de referência a ser veiculado, por serem incompatíveis com 
o pregão e poderem ser interpretadas como direcionamento da licitação. O voto foi aprovado por 
maioria qualificada. Acórdão nº 00828/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.1.31. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Chamamento público. 
Princípio da isonomia. O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é 
ato administrativo de chamamento público de prestadores de serviços que satisfaçam determinados 
requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se oferecer a todos igual oportunidade de 
se credenciar. Acórdão nº 436/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.32. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Edital. Documentação. Prazo. Princípio da 
razoabilidade. Na elaboração dos avisos de credenciamento, a escolha do prazo entre a publicação do 
edital e a entrega dos documentos deve guiar-se pelo interesse público e pelo princípio da razoabilidade, 
considerando as peculiaridades do objeto, a urgência da contratação, a extensão da documentação a ser 
apresentada e, ainda, a necessidade de atrair número de interessados que represente o universo do 
mercado. Acórdão nº 436/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos 
 
1.1.33. Licitação. Participação. Restrição. Princípio da Isonomia. Atividade econômica. 
Regime tributário. Desoneração. Não viola o princípio da isonomia a participação de pessoa jurídica 
enquadrada no regime de desoneração tributária previsto na Lei 12.546/2011 em licitação cujo objeto 
caracteriza atividade econômica distinta da atividade principal que vincula a empresa ao referido regime. 
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Acórdão nº 437/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.34. Desestatização. Parceria público-privada. Mineração. Alienação. Empresa estatal. 
Direito de minas. Consulta. A alienação de direitos minerários de empresas estatais, mediante 
contratos de parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura qualificados no 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), configura espécie de desestatização, nos termos da Lei 
13.334/2016, e é, portanto, alcançada pelo rito de fiscalização previsto na IN-TCU 81/2018. Acórdão 
nº 443/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.35. Direito à saúde e o dever de o Estado fornecer medicamento. O Plenário, em conclusão 
e por maioria, ao apreciar o Tema 6 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia o dever de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave 
sem condições financeiras para comprá-lo (Informativos 839 e 841). No caso, estado-membro havia 
sido condenado a fornecer medicação para tratamento de doença grave. Na decisão judicial atacada, o 
ente havia alegado que privilegiar o atendimento de um único indivíduo comprometeria políticas de 
universalização do serviço de fornecimento de fármacos, em prejuízo dos cidadãos em geral. Dessa 
forma, debilitaria investimentos nos demais serviços de saúde e em outras áreas, como segurança e 
educação. Além disso, violaria a reserva do possível e a legalidade orçamentária. O Tribunal entendeu 
que, em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante de lista do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Porém, no caso concreto, o medicamento foi posteriormente incorporado à 
referida lista, o que atrai a negativa de provimento do recurso. O ministro Marco Aurélio (relator) 
salientou que o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento 
de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos 
de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da 
imprescindibilidade (adequação e necessidade), da impossibilidade de substituição e da incapacidade 
financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos 
dos arts. 1.649 a 1.710 do Código Civil (CC) e assegurado o direito de regresso. De acordo com o 
ministro Roberto Barroso, para que seja, excepcionalmente, admitido o fornecimento de medicamento 
não constante da lista do SUS, devem ser observados cinco requisitos cumulativos: (a) incapacidade 
financeira de arcar com o custo correspondente; (b) demonstração de que a não incorporação do 
medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (c) inexistência de substituto 
terapêutico incorporado pelo SUS; (d) comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da 
medicina baseada em evidências; e (e) a propositura da demanda necessariamente em face da União, 
responsável por decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos ao SUS. Para o ministro 
Alexandre de Moraes, na hipótese de pleito judicial de medicamentos, não previsto em listas oficiais 
e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), independentemente do seu alto custo, a 
tutela judicial será excepcional e exigirá, previamente, inclusive para a análise de medida cautelar, os 
seguintes requisitos: (a) comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio; (b) 
existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento e elaborado pelo perito de 
confiança do magistrado e fundamentado na medicina de evidências; (c) certificação pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) tanto da existência de 
indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado quanto da inexistência de substituto 
terapêutico incorporado pelo SUS; e (d) atestado emitido pela Conitec no sentido da eficácia, segurança 
e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do 
requerente, no prazo máximo de 180 dias. A ministra Rosa Weber salientou que, no caso de litígio 
judicial por medicamentos não incorporado pelo SUS, inclusive os de alto custo, o Estado terá a 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2529%2520NUMATO%253A81%2520NUMANOATO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252CNUMATOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8a500a50-6ace-11ea-b7ed-89fb94ae59a8
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6
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http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo841.htm
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obrigação de fornecê-los, em caráter excepcional, desde que comprovados, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva do ofício 
do agente público por parte do julgador; (b) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado, expedido por médico integrante da rede pública, da imprescindibilidade ou da 
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos 
fornecidos pelo SUS; (c) indicação do medicamento por meio da Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou da Denominação Comum Internacional (DCI); (d) incapacidade financeira do cidadão de 
arcar com o custo do medicamento prescrito; (e) existência de registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento; e (f) veiculação da demanda, preferencialmente, por 
processo coletivo estrutural, de forma a conferir máxima eficácia ao comando de universalidade que 
rege o direito à saúde e ao diálogo interinstitucional. A ministra Cármen Lúcia e o ministro Luiz Fux 
reservaram-se a estabelecer requisitos para o fornecimento excepcional de medicamentos no momento 
em que o colegiado debater a tese de repercussão geral. O ministro Ricardo Lewandowski enfatizou 
que, para que se possa fornecer medicamento que não conste do rol da Anvisa, seria preciso: (a) 
confirmação do alto custo do fornecimento do tratamento requerido pelo interessado, bem como da 
impossibilidade financeira do paciente e da sua família para custeá-lo; (b) comprovação robusta da 
necessidade do fornecimento do medicamento por meio de laudo técnico oficial para evitar o 
agravamento do quadro clínico do interessado; (c) indicação de inexistência de tratamento oferecido 
no âmbito do SUS ou de que o tratamento oferecido não surtiu os efeitos esperados, de modo que a 
medicação sem registro na Anvisa seja a única forma viável de evitar o agravamento da doença; (d) 
prévio indeferimento de requerimento administrativo ou ausência de análise em tempo razoável pelos 
entes políticos demandados para o início ou continuidade do tratamento de saúde; (e) que o 
medicamento tenha sua eficácia aprovada por entidade governamental congênere à Anvisa; (f) ausência 
de solicitação de registro do medicamento na Anvisa ou demora não razoável do procedimento de 
análise pela agência reguladora federal. No entanto, não poderiam ser autorizados o custeio de 
medicamentos expressamente reprovados pela Anvisa ou de produtos legalmente proibidos; e (g) 
determinação de que o interessado informe, periodicamente, por meio de relatórios médicos e exames 
comprobatórios de controle da doença, a evolução do tratamento de modo a comprovar sua eficácia e 
justificar sua manutenção. Para o ministro Gilmar Mendes, nos casos excepcionais é imprescindível que 
haja instrução processual, com ampla produção de provas, para que não ocorra a produção padronizada 
de iniciais, contestações e sentenças – peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as 
especificidades do caso concreto, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e 
coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde –, privilegiando, na medida do possível, as políticas 
públicas existentes e o acionamento prévio da Administração Pública, via pedido administrativo. 
Quanto à necessidade financeira, o juiz deverá verificar o caso, segundo a prova dos autos, levando em 
consideração as condições de vida do autor da ação e os custos do tratamento almejado. Vencido, em 
parte, o ministro Edson Fachin, que deu parcial provimento ao recurso. Acolheu a alegação de que o 
estado-Membro recorrente não poderia ser condenado a custear sozinho o medicamento, por tratar-se 
de dispensação excepcional. Ressaltou a necessidade de a União compor o polo passivo da ação. 
Segundo o ministro, as tutelas condenatórias visando à dispensa de medicamento ou tratamento ainda 
não incorporado à rede pública devem ser, preferencialmente, pleiteadas em ações coletivas ou 
coletivizáveis, de forma a conferir-se máxima eficácia ao comando de universalidade que rege o direito 
à saúde. A tutela de prestação individual não coletivizável deve ser excepcional. Desse modo, para seu 
implemento, é necessário demonstrar não apenas que a opção diversa daquela disponibilizada pela rede 
pública decorre de comprovada ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente para o seu 
caso, mas também que há medicamento ou tratamento eficaz e seguro, com base nos critérios da 
medicina baseada em evidências. Para aferir tais circunstâncias na via judicial, propôs os seguintes 
parâmetros: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva de ofício do agente 
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público por parte do julgador; (b) subscrição realizada por médico da rede pública ou justificada 
impossibilidade; (c) indicação do medicamento por meio da DCB ou DCI; (d) justificativa da 
inadequação ou da inexistência de medicamento ou tratamento dispensado na rede pública; e (e) laudo, 
formulário ou documento subscrito pelo médico responsável pela prescrição, em que se indique a 
necessidade do tratamento, seus efeitos e os estudos da medicina baseada em evidências, além das 
vantagens para o paciente, comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou tratamentos 
fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de 
repercussão geral em assentada posterior. RE 566471/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
969, disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 

 
1.1.36 Contrato Administrativo. Preço Global. Sobrepreço. Na contratação por menor preço global, o que 
dever ser avaliado para fins de verificação de dano ao erário é a compatibilidade ou não do preço global praticado 
com o preço de mercado, não sendo adequada a análise individualizada de itens de custo de planilha de preços 
para tal finalidade. Acórdão TC nº 121, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 

 

1.2. Pessoal.  
1.2.1. Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso 
extraordinário. STF. É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 
8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU não deve determinar a cessação do pagamento quando a 
incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de 
efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 630/2020 – Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

1.2.2. Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 
processual. Ato sujeito a registro. Princípios de boa-fé. A comunicação processual ao interessado 
sobre ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a aplicação da Súmula TCU 
106, para fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento, não se 
pode alegar desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse caso, o termo 
inicial para devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do 
contraditório e da ampla defesa, e não a data de ciência do acórdão que julgou o ato. Acórdão nº 
202/2020 - Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.2.3. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. Versamos autos sobre Representação em face de 
edital de concurso público, promovido por Prefeitura Municipal, notadamente em razão de dois 
apontamentos: a) a remuneração do cargo de Técnico em Radiologia ter sido fixada em valor inferior 
ao piso legal estabelecido na Lei n. 7.394, de 1985; e b) a ausência de previsão no edital do pagamento 
dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos profissionais nominados, “em razão dos perigos 
inerentes à profissão”, e por se tratar de imposição decorrente da Lei n. 7.394, de 1985. O relator, 
conselheiro Gilberto Diniz, elucidou que o art. 16 da Lei n. 7.394, de 1985, prevê que “o salário mínimo 
dos profissionais que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) 
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) 
de risco de vida e insalubridade”. Alteou que o dispositivo legal mencionado foi objeto de medida 
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) n. 151, e que, in casu, a despeito da decisão proferida, a manutenção dos 
critérios estabelecidos pela lei não vincula a remuneração de pessoal do serviço público, uma vez que, 
nos termos do inciso XIII do art. 37 da Constituição da República, é vedada a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público.  Salientou que, caso os Estados-membros e Municípios da Federação brasileira fossem 
obrigados a observar a remuneração estabelecida por lei federal para os servidores integrantes de seus 
quadros de pessoal, a própria oferta de serviços públicos essenciais poderia se tornar inviável, em 
virtude da diferente realidade orçamentária e financeira dos entes federados brasileiros, e que, ademais, 
o aumento de remuneração de servidores não pode ocorrer pela mera vinculação a piso salarial 
estabelecido em lei federal, em virtude das exigências constitucionais alusivas ao aumento de despesas 
com pessoal, consoante prescreve o art. 169 da Constituição da República. Nessas circunstâncias e em 
consonância com entendimento que a relatoria tem adotado em casos análogos, a exemplo da Denúncia 
n. 958221 e do Edital de Concurso Público n. 986534, não vislumbrou a irregularidade representada, 
nesse particular. Na mesma linha, ainda mantendo coerência com entendimento previamente adotado, 
relativamente ao pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos profissionais 
técnicos em radiologia, considerou improcedente o fato representado, pois o § 3º do art. 39 
da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, excluiu 
a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público. Diante do exposto, 
votou pela improcedência dos apontamentos representados, sendo acompanhado por unanimidade. 
Representação nº 1077134, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 
1.2.4 Diárias. Prefeito Municipal. Ausência parcial de documentação. Elementos objetivos que 
permitem demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações. Ressalva. Controle 
Interno. Ausência de comprovação da falha na fiscalização. Procedência parcial. Tratam os 
autos da Tomada de Contas Extraordinária instaurada em razão da Comunicação de Irregularidade 
encaminhada pela então Coordenadoria de Fiscalização Municipal, que aponta pagamentos de diárias 
nos exercícios de 2014 e 2015 pelo Município ao então gestor municipal. Inicialmente, considera-se 
necessário analisar o teor da legislação local que trata das diárias aplicáveis aos servidores e agentes 
políticos do Poder Executivo do Município. No caso da Lei Municipal, observa-se que o seu art. 1º 
previu o pagamento de diárias ao Chefe do Poder Executivo e a Lei Municipal atualizou os valores. Ao 
contrário do alegado pelo interessado, os Decretos Municipais regulamentaram as diárias para os 
servidores municipais, neles não incluídos os agentes políticos. Não poderiam os decretos preverem 
diárias ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, uma vez que possuíam legislação de regência própria. No caso, 
aplica-se o princípio da especialidade da norma, uma vez que tanto a Lei Municipal e suas alterações, 
que trata do Prefeito e do Vice-Prefeito, quanto o Estatuto dos Servidores permanecem em vigor. Logo, 
o correto teria sido aplicar aos gestores a legislação específica e aos servidores os decretos. Outra 
irregularidade destacada pelo Comunicado está relacionada com a ausência de comprovação das viagens 
e do respectivo interesse público. Todavia, considerando que o gestor comprovou mais de dois terços 
dos deslocamentos impugnados, tem-se que estão presentes os elementos objetivos que permitem 
demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações em relação às demais despesas para ressalvar 
a ausência de comprovação destas. Quanto à existência de interesse público nos deslocamentos, tendo-
se em conta que se destinaram à órgão públicos e associações de interesse do Município, considera-se 
atendida tal exigência. Com relação ao responsável pelo Controle Interno, deixa-se de lhe aplicar a 
penalidade proposta, pois não restou comprovada a sua omissão e demonstrada sua efetiva autuação 
no cargo em relação às demais atribuições, como se pode inferir dos relatórios juntados às peças. Além 
disso, consta que passou a averiguar a situação assim que notificado por este Tribunal. Processo nº 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622565
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622565
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958221
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/986534
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm
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944631/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 

1.2.5 Denúncia. Acumulação de Cargo em comissão com funções gratificadas. 
Irregularidade. Prejulgado nº 25. Constituição Federal de 1988. Art. 37, incisos XVI e XVII. 
Procedência. Determinação e recomendação. O entendimento deste Tribunal explicitado no 
Prejulgado nº 25 é vinculante para todos os jurisdicionados, e veda a acumulação de cargo em comissão 
com funções comissionadas, como constatado na presente denúncia. Para além do entendimento deste 
Tribunal, a Constituição Federal de 1988 deixa claro a impossibilidade da acumulação sob exame, 
vejam-se os incisos XVI e XVII do art. 37. O Ministério Público de Contas opinou pela procedência 
da Denúncia, tendo em vista a impossibilidade de acumulação de cargo em comissão e funções 
gratificadas, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas por meio do Prejulgado nº 25 
e, uma vez que que o Denunciado ocupava o cargo de Diretor de Recursos Humanos, não poderia ter 
recebido as gratificações por participação em comissões especiais. Relativamente ao ressarcimento e as 
multas sugeridas, o Ministério Público de Contas entende que devam ser afastadas, pois os elementos 
probatórios não indicam má-fé do gestor ou do servidor beneficiado, uma vez que as verbas tinham 
respaldo legal e as funções foram exercidas pelo interessado. Opinou o Ministério Público de Contas 
pela emissão de determinação de imediata cessação dos pagamentos irregulares, bem como a 
recomendação de alteração da legislação municipal, para que se adeque ao entendimento firmado no 
citado no Prejulgado nº 25 deste Tribunal, vedando o acúmulo de cargos comissionados e funções 
gratificadas, além do pagamento de verba TIDE ou hora extra. A vedação de acumular estende-se a 
empregos e funções, portanto o servidor denunciado encontra-se em situação irregular e a denúncia é 
procedente. Neste sentido, entende-se que o desfecho mais adequado é o que propõe o Ministério 
Público de Contas, uma vez que os elementos probatórios não indicam má-fé do gestor ou do servidor 
beneficiado, pois as verbas tinham respaldo legal e as funções foram efetivamente exercidas pelo 
interessado. Processo nº 414706/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
1.2.6. Pessoal. Contratação Temporária. Cuidador. É constitucional a contratação temporária de 
cuidador, para atendimento a estudante portador de necessidade especial, pois se trata de situação de 
interesse público excepcional, cujas necessidades e particularidades de atendimento tornam 
incompatível a admissão por concurso público. Trata-se de denúncia subscrita pelo presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Público do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, 
questionando a constitucionalidade das Leis Complementares Estaduais nº 672/2013 e 677/2013, que 
autorizaram o Poder Executivo Estadual a realizar contratação temporária para cargos de cuidador e 
de assistente de gestão, alegando violação ao princípio do concurso público. A partir da criação desses 
cargos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – Seger deflagrou os Editais de processo 
seletivo simplificado 10/2013 e 17/2013, tratando de contratações temporárias para atendimento a 
pessoas portadoras de deficiências. Analisando a questão, no que tange especificamente à contratação 
para o exercício do cargo de cuidador, a área técnica esclareceu inicialmente que o Estado brasileiro se 
obrigou a cumprir o dever de dar cuidados especializados de acordo com as necessidades individuais 
de cada estudante com necessidade especial, eis que signatário da Convenção Internacional sobre os 
direitos das pessoas com deficiência. Sobre o tema, ponderou: “E é essa individualização, é essa 
especificidade frente ao respeito a um direito fundamental, essencial ao desenvolvimento humano e de 
cunho contínuo que não pode esperar. É essa demanda, esse direito fundamental que exige dinâmica 
do administrador e que torna o concurso público uma alternativa incompatível”. Sobre a 
incompatibilidade do concurso público para atendimento dessa demanda, esclareceu: “Incompatível 
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porque contrata de maneira permanente para atender necessidades breves, mutáveis ou temporárias. 
Incompatível porque promove gastos não razoáveis e incompatível porque não consegue alcançar com 
plenitude as necessidades, especificidades e rápidas modificações no âmbito do indivíduo que geram as 
diferentes demandas. Ou seja, seu foco não visa o atendimento prioritário ao menor e o respeito ao 
direito ao acesso à educação pelos estudantes com necessidades especiais. Priorizar o concurso nesse 
caso seria priorizar o meio em detrimento do fim”. Nesse sentido, destacou que ‘’o cargo de Cuidador 
apresenta-se como uma hipótese em que há um interesse público excepcional, em que se visa atender 
a demandas particulares, individualizadas, temporárias (uma criança ou adolescente não fica 
eternamente numa mesma escola) e indispensáveis (para se garantir o direito à educação e alcançar a 
igualdade material entre estudantes e estudantes com necessidades especiais é indispensável a 
contratação de cuidadores com capacidades e PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência nº 102 | 
TCE-ES 5 características específicas para atender às características e necessidades individuais) de cada 
estudante portador de necessidade especial’’. Dessa forma, observou ainda que a situação em tela atende 
os requisitos abordados pelo STF no julgamento do RE 658.026/MG no tocante à contratação 
temporária. Nesses termos, o relator, acompanhando o entendimento técnico, concluiu por acolher as 
alegações do defendente e julgar improcedente a denúncia no que tange à contratação de cuidador, 
considerando-a constitucional. O Plenário deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. 
Acórdão TC nº 1717/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.7. Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 56. Negada exequibilidade 
às Leis Municipais nº 752/2016 e 775/2017 de Governador Lindemberg, em razão da concessão de 
revisão geral anual para servidores e vereadores da Câmara Municipal mediante iniciativa legal do 
próprio órgão, em ofensa ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de prejulgado 
decorrente de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1657/2019 – Plenário, que 
tratou da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, relativas ao 
exercício de 2018. No caso em comento, suscitou-se, em sede de preliminar, a inconstitucionalidade 
das Leis Municipais nº 752/2016 e 775/2017, que concedeu revisão geral anual para servidores e 
vereadores do legislativo nos percentuais respectivos de 10,67% e 6,29%, nos anos de 2016 e 2017, 
pois, segundo a área técnica, ambas as leis foram deflagradas por iniciativa da própria Câmara Municipal. 
Anuindo ao entendimento técnico, o relator destacou que ‘’O Parecer/Consulta TC 006/2006 expressa 
não ser possível ao próprio Legislativo local a iniciativa de lei para a concessão de revisão geral anual, 
mesmo que para seus próprios servidores, pois tal iniciativa pertence ao Chefe do Poder Executivo, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ’’. Conforme entendimento do relator, o 
Plenário decidiu, à unanimidade, por, preliminarmente, negar exequibilidade às Leis Municipais 
752/2016 e 775/2017, por violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, formando-se o 
Prejulgado nº 56. Acórdão TC 1657/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.8. Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 57. Negada exequibilidade 
à Lei Municipal nº 859/2017 e ao art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 883/2017, ambas de São Domingos 
do Norte, em razão da concessão de revisão geral anual sem extensão a todos os servidores do órgão, 
em desacordo com o artigo. 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de prejulgado decorrente 
de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1544/2018-Plenário, que tratou de 
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, referentes ao exercício 
de 2017. No caso foi suscitada, preliminarmente ao mérito, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 
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859/2017 e do art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 883/2017, que concederam revisão geral anual aos 
vereadores municipais e para cargos de confiança, sem extensão do benefício aos demais servidores do 
órgão, em violação ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Em consulta à legislação disponível no 
site do município, o corpo técnico verificou a inexistência de outras leis de revisão geral anual no 
exercício de 2017. Em análise do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a área técnica destacou que 
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, do membro de Poder, detentor de mandato 
eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais, somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. Corroborando o opinamento técnico, o 
relator votou por negar exequibilidade às leis examinadas, em razão da violação ao art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal. O Plenário deliberou, à unanimidade, conforme a relatoria, formando-se o 
Prejulgado nº 057. Acórdão TC 1544/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 
102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.9 Pessoal. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção. A exoneração a pedido 
do servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez que, 
diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a 
extinção do vínculo do servidor com a Administração. Acórdão nº 301/2020 – Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

 
1.2.10. Consulta. Servidor Público. Função Gratificada. Lotação. Designação. Atuação em 
Secretaria Diversa. Funções Diversas do Cargo de Origem. Possibilidade. O TCE conheceu de 
consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Imbituba acerca da possibilidade do servidor que recebe 
função gratificada para direção, chefia ou assessoramento trabalhar em outra Secretaria que não a de 
sua lotação originária e ainda, sobre a possibilidade do servidor receber gratificação para direção, chefia 
ou assessoramento e assumir atribuições diferentes daquelas inerentes ao seu cargo de origem e 
acrescentou dois novos itens ao Prejulgado nº 2143. Inicialmente, o Relator analisou o questionamento 
sobre a possibilidade de o servidor receber função gratificada para direção, chefia e assessoramento e 
trabalhar em outra Secretaria que não a de sua lotação originária, e sobre essa questão o Relator 
destacou: “a diferença reside, segundo Carvalho Filho, que ‘cargos em comissão podem ser ocupados 
por pessoas que não pertencem aos quadros funcionais da Administração, ao passo que as funções 
gratificadas (ou de confiança, no dizer da Constituição) são reservadas exclusivamente aos servidores 
ocupantes de cargo efetivo, ainda que sejam lotados de órgãos diversos”. Assim sendo, o Relator 
observou que, “quanto ao local de lotação de servidor que possui ‘função gratificada’, cumpre observar 
que o art. 37, inciso V, que disciplina diretamente a matéria, prescreve como requisito básico à 
nomeação para função gratificada, a condição de servidor efetivo, sem outras ressalvas. Logo, exceto 
se houver vedação específica na lei local, não se vislumbra óbice para que servidor efetivo seja designado 
para desempenhar função gratificada (função de confiança em sentido estrito) em Secretaria Municipal 
distinta da lotação de origem”. Assim sendo, o Relator respondeu a consulta sobre o recebimento de 
função gratificada e a atuação em outra Secretaria da seguinte forma: “O art. 37, V, da Constituição 
Federal, não constitui óbice à designação de servidor público efetivo para função de confiança (função 
gratificada) de direção, chefia ou assessoramento, em Secretaria diversa da lotação de origem. Contudo, 
é essencial a observância da legislação específica que venha a estabelecer os requisitos mínimos para 
edição do ato designatório”. Sobre a possibilidade de o servidor receber função gratificada e assumir 
atribuições diferentes daquelas inerentes ao seu cargo de origem, o Relator entendeu que “nessas 
situações em que o servidor é designado para o exercício de função de confiança, passando a receber 
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gratificação por esse acréscimo de tarefas próprios da função assumida (e não privativas de outro cargo), 
que são diversas das características do cargo originário, não há que se falar em desvio de função” e 
ainda que, “salvo disposição legal em sentido contrário, o servidor público municipal investido em 
função de confiança (função gratificada) de direção, chefia ou assessoramento poderá desempenhar 
atribuições diversas daquelas fixadas para o cargo de origem, desde que inseridas no rol legal de 
atribuições da função de confiança para a qual restou designado e apenas enquanto nela estiver 
investido”. Desta feita, o Relator respondeu o questionamento: “Salvo disposição legal em sentido 
contrário, o servidor público municipal investido em função de confiança (função gratificada) de 
direção, chefia ou assessoramento poderá desempenhar atribuições diversas daquelas fixadas para o 
cargo de origem, desde que inseridas no rol legal de atribuições da função de confiança para a qual 
restou designado e apenas enquanto nela estiver investido”, concluiu o Relator. Assim sendo, o Tribunal 
Pleno acrescentou dois novos itens ao Prejulgado nº 2143: “item 4: O art. 37, V, da Constituição 
Federal, não constitui óbice à designação de servidor público efetivo para função de confiança (função 
gratificada) de direção, chefia ou assessoramento, em Secretaria diversa da lotação de origem. Contudo, 
é essencial a observância da legislação específica que venha a estabelecer os requisitos mínimos para 
edição do ato designatório. Item 5: Salvo disposição legal em sentido contrário, o servidor público 
municipal investido em função de confiança (função gratificada) de direção, chefia ou assessoramento 
poderá desempenhar atribuições diversas daquelas fixadas para o cargo de origem, desde que inseridas 
no rol legal de atribuições da função de confiança para a qual restou designado e apenas enquanto nela 
estiver investido”. @CON–19/00077024, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

1.2.11. Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal.  
Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção 
e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e 
indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, negou provimento 
a recurso extraordinário em que se discutia a competência para processar e julgar controvérsias relativas 
a questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do 
certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, candidato admitido ao cargo de técnico 
em mecânica de nível médio, questionava, em ação ordinária proposta perante a Justiça comum estadual 
contra empresa estatal de água e esgoto, modificação de sua posição classificatória no resultado final 
do certame, alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que a discussão posta, embora esteja 
centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos 
importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio 
do concurso público às entidades privadas integrantes da Administração Indireta. Além disso, a matéria 
abrange discussão sobre em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da Administração 
Pública, naquilo que aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, 
integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os limites da competência da 
Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da 
multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do Judiciário quanto em razão das próprias soluções 
conflitantes que têm sido dadas pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. Ressaltou que, nos 
termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades de economia mista 
e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas 
privadas, ou seja, devem seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. Destacou, porém, a 
singularidade que caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não 
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podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu que isso decorre 
do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata do 
regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer 
influência de normas de direito privado, bem como de direito público. A exigência constitucional de 
concurso público para a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de preceito de direito 
público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. Trata-se de etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na qual predomina 
o interesse público. Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato 
de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o 
caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que 
efetiva o concurso público. Portanto, a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar 
por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há, nesse momento, 
direito ou interesse emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça trabalhista. Na 
verdade, a contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Ressaltou que 
esse entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a Administração Pública contrate sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque também nessa situação há discussão 
acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. Vencido o ministro 
Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça 
do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de trabalho já estabelecida. Pontuou que, 
sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato firmado consoante normas trabalhistas, 
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, já formado, devem ser dirimidas na Justiça 
especializada laboral. RE 960429/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm, 
 
1.2.12. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 
Alteração. Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má-fé, 
deve o TCU, ao apreciar ato de alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo 
permitido reavaliar situações já consolidadas por ocasião do registro do ato inicial. Acórdão nº 
1232/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.2.13. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação processual. 
Ato sujeito a registro. Princípio da boa-fé. A comunicação processual ao interessado sobre 
ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a aplicação da Súmula TCU 106, para 
fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento, não se pode alegar 
desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse caso, o termo inicial para 
devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, e não a data de ciência do acórdão que julgou o ato. Acórdão nº 202/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

1.2.14. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção. A exoneração a pedido do 
servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez que, 
diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a 
extinção do vínculo do servidor com a Administração. Acórdão nº 301/2020, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 
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1.2.15. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado Recurso 
Extraordinário. STF. É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 
8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU não deve determinar a cessação do pagamento quando a 
incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de 
efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 630/2020, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 

1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso extraordinário. 
É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 
Contudo, quando a incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não devem 
ser imediatamente suprimidos dos vencimentos e proventos dos interessados, mas sim convertidos em 
parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras, em respeito à 
modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 1775/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.17 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 
independência das instâncias. Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, ato de admissão 
emitido em estrito cumprimento a decisão judicial, hipótese em que o Tribunal deve examinar o teor 
da decisão para verificar se ela está adequada ou não ao seu entendimento. Caso o TCU considere o 
ato ilegal, negar-lhe-á registro, sem, contudo, expedir determinação ao órgão ou à entidade 
jurisdicionada, haja vista que a admissão se encontra amparada por decisão do Poder Judiciário. 
Acórdão nº 1804/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.18. Pessoal. Cessão. Policial Militar. Auxílio-Alimentação. Processual. Consulta. Amicus 
Curiae. Parecer em Consulta TC nº 001/2020- Plenário. O Poder Judiciário Estadual deve pagar 
auxílio alimentação a policiais militares que lhe forem cedidos nos mesmos valores devidos a servidores 
efetivos e comissionados do próprio órgão, consoante redação da Lei Estadual nº 7.048/2002. Não é 
admissível o ingresso de amicus curiae em processo de Consulta. Parecer em Consulta TC nº 01/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/.  

 

1.2.19. Pessoal. Revisão Geral Anual. Poder Legislativo. Prejulgado nº 58.  Negada a 
exequibilidade à Lei Municipal nº 609/2017, de Alfredo Chaves, em razão da concessão de revisão geral 
anual a vereadores e servidores do Poder Legislativo sem extensão a todos os agentes públicos 
municipais, em violação ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Parecer em Consulta TC nº 
1645/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/. 
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1.3. Fiscalização e Controle  

1.3.1. Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 
Prestação de Contas. Súmula. Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas 
referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo 
para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio 
mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo 
do patrimônio público. Acordão nº 206/2020- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, 
disponível: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

1.3.2. Os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial não 
se subvinculam à destinação de 60% (sessenta por cento) ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Trata-se 
de Consulta, encaminhada por Prefeito Municipal, nos seguintes termos: No que tange aos recursos da 
diferença do Fundef, recebidos por meio extraordinário/ação judicial, está o Município obrigado a 
observar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei Federal n. 11.494/07? Caso positivo, como proceder 
o pagamento? Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente 
contextualizou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef) foi criado pela Emenda Constitucional n. 14/96 e regulamentado 
pela Lei n. 9.424/96, vigorou até o final de 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), por 
meio da Emenda Constitucional n. 53/06, regulamentado pela Lei n. 11.494/07.  
Destacou que ambos os fundos foram instituídos para receber recursos de estados, Distrito Federal e 
municípios, bem assim, a título de complementação, aportes provenientes da União, voltados para o 
cumprimento da determinação constitucional de aplicação mínima de recursos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino, prevista no art. 212 da Constituição da República. Complementou que, 
por força de Ação Civil Pública, o Poder Judiciário reconheceu o direito de alguns municípios à 
complementação de valores referentes ao Fundef, pagos a menor pela União no período de 1998 a 
2006, culminando agora no pagamento, por meio de precatórios federais, das diferenças apuradas. 
Explanou que, no contexto dessas decisões favoráveis a estados e municípios, o Supremo Tribunal 
Federal sedimentou o entendimento de que os valores decorrentes da suplementação pela União devem 
ser utilizados exclusivamente em ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino 
para a educação básica, porquanto devidos ao Fundef e, por isso, submetidos à previsão do art. 21 
da Lei n. 11.494/07, uma vez que o recebimento em atraso não descaracteriza a vinculação 
constitucional dos recursos e que, na ocasião, todavia, a Suprema Corte não se manifestou acerca da 
subvinculação estabelecida tanto no art. 7º da Lei n. 9.424/96 (Lei do Fundef) – já revogada – quanto 
no art. 22 da Lei n. 11.494/07 (Lei do Fundeb), que atualmente rege o tema. Elucidou que, segundo 
esses dispositivos, do total dos recursos do Fundo, 60% (sessenta por cento) deve ser destinado à 
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. Observou que o art. 22, atualmente 
em vigor, prevê que os 60% (sessenta por cento) a serem destinados à remuneração dos profissionais 
do magistério se referem aos recursos anuais, ou seja, aos valores arrecadados ordinariamente durante 
o exercício. Lado outro, os valores oriundos de precatório são recebidos em situação extraordinária, 
por meio de ações judiciais, em exercícios posteriores. Sob essa ótica, salientou que a subvinculação 
fixada para os recursos recebidos regularmente dentro do exercício – a fim de beneficiar a atuação 
também ordinária dos profissionais do magistério nas ações de educação, por meio de parcelas 
remuneratórias – não parece alcançar os recursos recebidos excepcionalmente, em decorrência de ações 
judiciais. Outrossim, aduziu que qualquer aumento de remuneração está sujeito aos requisitos previstos 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e, ainda, o aumento da remuneração poderia esbarrar em dois 
mandamentos constitucionais: a irredutibilidade de vencimentos e o teto remuneratório, uma vez que, 
a longo prazo, seria insustentável a Administração arcar com as novas remunerações dos professores, 
correndo o risco de reduzi-las em momento posterior; ao mesmo tempo, pelo expressivo montante a 
ser recebido, a remuneração mensal poderia ultrapassar o teto remuneratório previsto na Constituição 
da República. Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União se manifestou pela ausência de 
subvinculação dos valores das diferenças do Fundef à remuneração dos profissionais da educação 
básica no Acórdão n. 1962/17. Diante dessas considerações, no mesmo sentido defendido pelo 
Tribunal de Contas da União, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, 
nos seguintes termos: os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial 
não se subvinculam à previsão do art. 22 da Lei n. 11.494/07, qual seja, a destinação de 60% (sessenta 
por cento) ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública, embora estejam vinculados às ações consideradas como manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educação básica. Consulta nº 1041523, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 
1.3.3. Prestação de contas do Governador do Estado, relativa ao exercício de 2018: parecer 
prévio pela aprovação, com ressalvas. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio pela aprovação, 
com ressalvas, das contas relativas ao exercício de 2018, consoante o disposto no art. 45, inciso II, da 
Lei Complementar n. 102/08, nos termos do voto do conselheiro substituto Licurgo Mourão, sem 
prejuízo das recomendações e determinações constantes do inteiro teor do parecer prévio. Votaram, 
nos termos acima, o conselheiro Durval Ângelo, o conselheiro Sebastião Helvecio e o conselheiro 
presidente Mauri Torres. Na oportunidade, ficaram vencidos o conselheiro relator José Alves Viana, o 
conselheiro revisor Wanderley Ávila e o conselheiro Cláudio Couto Terrão.  Balanço Geral do Estado 
de Minas Gerais nº 1066559, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L . 

 
1.3.4. Projeto “Na Ponta do Lápis”: avaliação do desempenho da educação, com foco no 
cumprimento das metas constantes do Plano Nacional de Educação. Tratam os autos de 
Auditoria Operacional realizada em Município, tendo por objetivo avaliar a qualidade da Educação nos 
anos iniciais do ensino fundamental no contexto de implementação do Plano Nacional de Educação – 
PNE e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Essas ações fazem parte do 
programa “Na ponta do Lápis”, lançado por este Tribunal para avaliar a gestão municipal, a gestão 
escolar e as políticas de valorização dos professores nos municípios mineiros. O relator, conselheiro 
Wanderley Ávila, concluiu que a auditoria operacional realizada no Município atendeu aos objetivos 
precípuos que nortearam sua realização, no sentido de identificar os principais problemas de gestão das 
políticas públicas na Educação Infantil, com ênfase nas Metas do PNE e no PME. Assim, impôs a 
adoção de um Plano de Ação pelo Município para efetivação das medidas a serem recomendadas, as 
quais serão objeto de monitoramento deste Tribunal em fase oportuna, e em processo próprio. Diante 
do exposto, adotou na íntegra, as conclusões sintetizadas na “Proposta de Encaminhamento”, 
constante do Relatório Final de Auditoria Operacional, e recomendou à Prefeitura Municipal a adoção 
de várias medidas, dentre elas: - elaborar indicador municipal que permita avaliar anualmente a evolução 
no aprendizado do aluno e incentivar sua utilização, além do Ideb, com objetivo de aprimoramento na 
avaliação da qualidade do EF nos anos iniciais; - promover e fortalecer a atuação dos Conselhos 
Escolares para que exerçam o papel de guardiões e fiscalizadores dos instrumentos institucionais 
pedagógicos (PPP, Planejamento Anual, Regimento Escolar), do gerenciamento e fiscalização dos 
recursos destinados diretamente às escolas municipais; - criar uma política de educação no que diz 
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respeito à infraestrutura, voltada para a escola da zona rural; - estabelecer equipe de profissionais 
experientes para supervisionar o professor novato a fim de fundamentar, com base em avaliação 
documental, a decisão de aprovação no estágio probatório; - apresentar cronograma de manutenção da 
estrutura física das escolas que ofertam os anos iniciais do EF, adequando-as à legislação vigente; - 
capacitar e dar condições de trabalho para que os coordenadores pedagógicos implementem a formação 
continuada no ambiente escolar; - remunerar os professores com vencimento inicial e reajuste anual no 
mínimo semelhantes ao do piso nacional do magistério; - viabilizar e planejar para que todos os 
professores possam ter acesso a computadores com internet durante o período em que estiverem 
planejando aulas.  Determinou, ainda, à Prefeitura Municipal que esta remeta a este Tribunal, 
observando o prazo de 120 dias a contar da publicação do acórdão, plano de ação a ser adotado para 
pôr em prática as recomendações acima. Auditoria Operacional nº 1054283, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L .  

 
1.3.5 Recurso de Revisão. Divergência jurisprudencial. Atraso no pagamento de obrigações 
fiscais, previdenciárias e com fornecedores. Incidência de multas e juros. Demonstração de 
insuficiência de caixa da entidade e comprovação de adoção de medidas. Inocorrência de erro 
grosseiro. Precedente deste Tribunal. Conhecimento e provimento de recurso. Da análise do 
aresto paradigma indicado pelos recorrentes (Acórdão nº 2052/19), proferido nos autos de Tomada de 
Contas Extraordinária nº 364802/18, verifica-se que se trata de situação idêntica a tratada nestes, no 
âmbito da própria FERROESTE, referente ao pagamento de multas por atraso no cumprimento de 
obrigações financeiras no exercício de 2017. Naquele decisium, a maioria dos membros do Tribunal 
Pleno desta Corte considerou a ausência da ocorrência de erro grosseiro, concluindo pela regularidade 
com ressalva das contas, tendo em vista que o não pagamento das obrigações decorreu de fatos alheios à vontade 
dos gestores, apesar de todos os esforções empreendidos, caracterizando inexigibilidade de conduta diversa. Conforme 
bem destacado pelo Ministério Público de Contas, “no presente caso os interessados também juntaram 
documentos demonstrando terem tomado medidas para melhorar a situação financeira da entidade e quitar os encargos 
dos atrasos (como por exemplo, as solicitações de aporte de capital pelo Estado do Paraná a título de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital – AFAC, peça 22)”, e a situação de atrasos nos pagamentos deve ser analisada, 
de modo semelhante ao da decisão paradigma, no contexto da histórica situação deficitária, que obriga 
o administrador a fazer escolha das obrigações que devem ser pagas, em detrimento de outras. Como 
a instrução processual não indica, especificamente, prejuízo advindo dessas escolhas, a justificar a 
irregularidade das contas com imputação de penalidade, deve o recurso ser provido. Processo nº 
524110/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 

1.3.6 Recurso de revista contra aplicação de multa administrativa – Penalidade que independe 
de dolo, culpa e/ou prejuízo ao Erário – Compatibilidade da penalidade com julgamento pela 
regularidade (com ou sem ressalva) de contas, consoante orientação fixada em Uniformização 
de Jurisprudência – Negativa de provimento. Conforme se extrai do trecho transcrito, que 
expressamente prevê que a penalidade independe de danos ao Erário, a lesividade à ordem legal é 
presumida, além de que não há exigência de dolo ou culpa para a configuração da infração. Conforme 
se extrai do trecho transcrito, que expressamente prevê que a penalidade independe de dano ao Erário, 
a lesividade à ordem legal é presumida, além de que não há exigência de dolo ou culpa para a 
configuração da infração. Processo nº 621418/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 74, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
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1.3.7. Responsabilidade. Prefeito. Promulgação de Lei. O prefeito municipal não pode ser 
responsabilizado administrativamente pela promulgação de lei, conduta possível de controle apenas no 
âmbito político ou judicial, embora seus efeitos concretos sejam passíveis de controle jurisdicional 
difuso, estendido ao Tribunal de Contas. Trata-se de representação em face do prefeito municipal de 
Alegre por suposta ilegalidade na redução temporária da alíquota de contribuição patronal suplementar 
Informativo de Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 11 devida ao Instituto de Previdência e Associação 
dos Servidores do Município de Alegre – IPASMA. O relator observou que a conduta atribuída ao 
responsável foi “promulgar Lei Municipal em afronta à Constituição Federal, aos princípios que regem 
o Regime Próprio de Previdência Social, e às normas que regulamentam o equilíbrio financeiro e 
atuarial”. Sobre a irregularidade, esclareceu que a discussão se divide em dois pontos: 1) 
constitucionalidade da lei municipal; 2) a responsabilidade do prefeito no âmbito do processo 
legislativo. Sobre o primeiro ponto, constatou a perda do objeto eis que a lei perdeu sua vigência após 
o decurso de 180 dias. Quanto ao segundo ponto, discordando do opinamento técnico, o relator 
sustentou: “Em suma, é irracional responsabilizar o prefeito municipal pela promulgação da lei, porque 
este é um ato constitucionalmente inserido em sua competência. Uma lei aprovada tem que ser posta 
em vigor; em outras palavras, seria inexigível conduta diversa’’. Argumentou ainda que “a lei é fruto de 
um processo legislativo, estabelecido na Constituição Federal e reproduzido nas leis orgânicas dos 
municípios, bem como de um processo político de tomada de decisão, eis que a lei é uma decisão 
política”. Nesse sentido destacou que: “O projeto foi aprovado por comissões, analisado, votado em 
plenário; aprovado, foi remetido ao Prefeito; as duas únicas condutas possíveis ao Prefeito, então, eram 
a sanção ou o veto, também decisões políticas, não passíveis de controle no âmbito administrativo, mas 
somente no político ou jurisdicional”. Em que pese tal entendimento, observou que, embora não se 
possa responsabilizar o prefeito no âmbito administrativo pelo ato de promulgação de lei, os atos dela 
decorrentes ficam sujeitos ao controle jurisdicional difuso, estendido ao Tribunal de Contas, mesmo 
atos decorrentes de lei revogada. Porém destacou que “o controle difuso nesses casos, quando se trata 
de lei revogada, pode alcançar efeitos de normas em concreto, mas não se pode admitir sua incidência, 
retroativamente, para aplicar penalidades a quem agiu em conformidade com a norma, porque a lei se 
presume constitucional”. Ante o exposto, o relator concluiu que ‘’não pode subsistir esta Representação 
porque seu objetivo é alcançar o ato do prefeito e responsabilizá-lo, o que é juridicamente impossível 
uma vez que o ato de promulgação da lei não é passível de controle administrativo’’. O Plenário 
deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. Acórdão TC nº 1669/2019 – Primeira Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  
 
1.3.8. Direito processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. Instauração. 
Fiscalização. Competência do TCU. Em processos de fiscalização em que disponha de todos os 
elementos fáticos para apuração da responsabilidade e quantificação do dano, ou nos quais tais 
evidências possam ser buscadas e analisadas por suas unidades técnicas, o TCU deve instaurar a devida 
tomada de contas especial (art. 47 da Lei 8.443/1992), e não expedir determinação para que o órgão ou 
a entidade jurisdicionada o faça. Acórdão nº 247/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.3.9 Desestatização. Ação de classe especial. Competência. Extinção. Poder Legislativo. 
Consulta. Não existe previsão legal para a extinção de direitos conferidos à União por meio de ações 
de classe especial (golden shares) criadas quando da desestatização de companhias federais, tampouco 
competência definida para quem poderá extinguir esses direitos, de modo que tal matéria deve ser 
tratada no âmbito do Poder Legislativo, inclusive com relação a eventual necessidade de compensação 
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financeira à União. Acórdão nº 284/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

1.3.10. Representação. Convênio entre Município e Associação. Condenação Judicial 
Trabalhista. FGTS. Prática em vigor até nova legislação. Afastamento da Responsabilidade 
Administrativa. Ausência de Dano ao Erário. O TCE conheceu de Representação autuada a partir 
de expediente encaminhado por Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 
noticiando supostas irregularidades relacionadas à contratação de servidores pelo Município de Lages 
sem concurso público, por meio da Associação de Conselhos de Pais e Professores, em processo 
vinculado aos autos @REP18/00865888, em razão da conexão de matérias, e julgou improcedente as 
representações e determinou o arquivamento dos autos. Trata-se de Representação sobre condenação 
do município em Reclamatória Trabalhista ao pagamento de verbas de FGTS em favor de ex-
funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e Professores, diante dos indícios de 
subordinação empregatícia. Inicialmente, o Relator destacou que foi sustentado “a existência de burla 
ao concurso público, sob o argumento de que os convênios firmados entre o Município de Lages e a 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores da mesma municipalidade previam o repasse de 
recursos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado pela mencionada associação, sendo 
que os funcionários contratados executavam serviços vinculados à limpeza das escolas e ao cozimento 
da merenda escolar, cargos considerados de provimento efetivo, nos termos da Lei Complementar n. 
296/2007”.  O Relator informou que a “contratação da funcionária pela Associação dos Conselhos de 
Pais e Professores, com o respectivo repasse de recursos pelo Município de Lages, operou-se, à época, 
com amparo legal (Lei municipal n. 1.235/88 e Decreto municipal n. 14.251/14) e por meio de 
convênio (Termo de Convênio n. 33/2014) regularmente firmado entre a associação e o município (fls. 
132-135), cuja parceria tinha por objetivo auxiliar as unidades escolares”. “A realização de convênios 
dessa natureza constituía uma prática disseminada pelo país, onde municípios transferiam recursos para 
entidades privadas escolhidas discricionariamente pelo gestor, com suporte legal e convênio, 
permitindo-se que fossem despendidos recursos com pagamento de pessoal, encargos trabalhistas e 
previdenciários, para atuação nas unidades escolares”, complementou o Relator. No entanto, observou 
o Relator, “essa forma de contratação e repasse de recursos públicos municipais deixou de existir a 
partir de 1º.1.2017, tendo em vista a edição da Lei federal n. 13.019/2014, que implementou o Marco 
Regulatório do Terceiro Setor. Observa-se que o convênio firmado entre o Município de Lages e a 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores findou em 31.12.2016, respeitando as disposições da 
nova legislação, conforme também informado pela unidade gestora”. Da mesma forma, o Relator 
destacou a manifestação do Ministério Público Estadual, no Inquérito Civil Público instaurado em 
razão de também ter sido oficiado pelo TRT da 12ª Região para apurar os mesmos fatos. O MP afastou 
a responsabilidade do gestor por ato de improbidade por entender ausente o elemento subjetivo dirigido 
à violação da regra de acesso ao serviço público e ainda que, “os casos que aportaram no Ministério 
Público Estadual para análise de suposta improbidade administrativa resultaram em afastamento da 
caracterização de fraude nas contratações por não ter o órgão realizado concurso público, notadamente 
em razão de haver previsão de contratação de serventes e merendeiras nos estatutos das associações; 
de estas se encontrarem devidamente registradas, receberem subvenções previstas em lei e possuírem 
atribuição específica para empregar profissionais de serviços gerais; bem como pela ausência de 
demonstração de ato ímprobo”. Ainda, “o Ministério Público Estadual (fl. 49) alertou que a 
municipalidade não apenas possuía legislação local autorizando o repasse de recursos via convênio para 
as entidades de pais e professores (Lei municipal n. 1.235/88), como também havia previsão dos 
respectivos créditos orçamentários nas leis orçamentárias anuais para destinação àquelas entidades”, 
complementou. O Relator ainda citou “por ser esclarecedor e tratar de caso similar ao que ora se 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800865888
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analisa”, o acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho [TRT12. Recurso Ordinário. Processo 
n. 0001261-63.2017.5.12.0060. Rel.: Des. Lígia Maria Teixeira Gouvêa. Julg.: 10.12.2018], que “acolheu 
o pleito do Município de Lages em grau de recurso, para reformar decisão em primeiro grau que havia 
assentado a sua responsabilidade subsidiária em convênio firmado com a Associação dos Conselhos de 
Pais e Professores”. Assim sendo, “os argumentos discutem a responsabilidade pelos encargos 
trabalhistas dos empregados contratados pelas Associações de Pais e Professores, sem deliberar sobre 
suposta burla à regra constitucional do concurso público, até porque restou confirmado que o 
Município de Lages era apenas repassador dos recursos. Essa é a mesma situação vislumbrada nos 
autos” rematou o Relator. E ainda, “considerando a reversão da condenação do Município de Lages 
em instância superior da Justiça Trabalhista em casos semelhantes, assim como o afastamento de 
responsabilidade dos gestores por improbidade administrativa no âmbito do Ministério Público 
Estadual, aliado à ausência de evidências de dano ao erário ou malversação de recursos públicos, o 
afastamento da responsabilidade dos gestores perante esta Corte de Contas é a melhor medida”, 
concluiu. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO ENTRE 
MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO DE CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES. CONDENAÇÃO 
JUDICIAL TRABALHISTA AO PAGAMENTO DE VERBAS DE FGTS. PRÁTICA QUE 
GEROU EFEITOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL N. 13.019/2014 (MARCO 
REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR). CONDENAÇÃO DE GESTOR NA JUSTIÇA DO 
TRABALHO NÃO ACARRETA, NECESSÁRIA E AUTOMATICAMENTE, A SUA 
RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE 
DANO AO ERÁRIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. AFASTAMENTO DA 
RESPONSABILIDADE. ARQUIVAMENTO. As convicções firmadas pelos magistrados em 
condenações de gestores perante a Justiça do Trabalho não implicam, necessária ou automaticamente, 
fundamento para a responsabilização dos mesmos agentes na esfera administrativa de contas, por se 
tratarem de processos distintos, com finalidades diversas e sistemas probatórios e de responsabilidades 
que não se confundem. Eventual condenação do município, em processo trabalhista, ao pagamento de 
verbas de FGTS em favor de funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e 
Professores, diante dos indícios de subordinação empregatícia, não significa necessariamente a 
caracterização de burla à regra do concurso público. Os convênios firmados entre Município e 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores da mesma municipalidade, prevendo repasse de 
recursos públicos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado por tais associações”. @REP–
18/00327711, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
1.3.11. Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção 
e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e 
indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, 
negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a competência para processar e julgar 
controvérsias relativas a questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e 
eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, candidato 
admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível médio, questionava, em ação ordinária proposta 
perante a Justiça comum estadual contra empresa estatal de água e esgoto, modificação de sua posição 
classificatória no resultado final do certame, alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que 
a discussão posta, embora esteja centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-
contratual, tem reflexos importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à 
aplicabilidade do princípio do concurso público às entidades privadas integrantes da Administração 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800327711
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800327711
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4957598&numeroProcesso=960429&classeProcesso=RE&numeroTema=992
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Indireta. Além disso, a matéria abrange discussão sobre em que medida a adjudicação dos princípios 
estruturantes da Administração Pública, naquilo que aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado 
da Administração Indireta, integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os 
limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, 
tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do Judiciário quanto em razão das 
próprias soluções conflitantes que têm sido dadas pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. 
Ressaltou que, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades 
de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime 
jurídico das empresas privadas, ou seja, devem seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. 
Destacou, porém, a singularidade que caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados 
públicos, que não podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu 
que isso decorre do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente 
quando se trata do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que 
acabam por sofrer influência de normas de direito privado, bem como de direito público. A exigência 
constitucional de concurso público para a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de 
preceito de direito público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. Trata-se de etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na 
qual predomina o interesse público. Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial 
inerente ao contrato de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece 
é, em verdade, o caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo 
administrativo que efetiva o concurso público. Portanto, a fase anterior à contratação de empregado 
público deve se guiar por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não 
há, nesse momento, direito ou interesse emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da 
Justiça trabalhista. Na verdade, a contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a 
ocorrer. Ressaltou que esse entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a 
Administração Pública contrate sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque 
também nessa situação há discussão acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase 
pré-contratual. Vencido o ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para 
reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de 
trabalho já estabelecida. Pontuou que, sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato 
firmado consoante normas trabalhistas, a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, 
já formado, devem ser dirimidas na Justiça especializada laboral. RE 690429/RN, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.12. Partidos Políticos: apoiamento de eleitores não filiados e limites para criação, fusão e 
incorporação. O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada em face do art. 2º da Lei 13.107/2015 (1), na parte em que alterou os 
arts. 7º e 29 da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos). No caso, o requerente questionava a 
constitucionalidade de legislação ordinária que estabelece restrições quanto à criação, fusão e 
incorporação de partidos políticos, com maiores exigências dos cidadãos que apoiam a criação das 
agremiações — habilitados apenas aqueles sem outra e simultânea filiação partidária —, bem como a 
previsão de prazo mínimo de cinco anos de existência do partido antes da alteração por fusão ou 
incorporação a outro. O Tribunal rememorou que o art. 17 da Constituição Federal (CF), assegura aos 
partidos políticos a liberdade de criação, fusão, extinção e incorporação como expressão do princípio 
democrático e do pluripartidarismo. A CF optou pelo princípio democrático representativo, superando-

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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se o caráter essencialmente intervencionista prevalecente no regime autoritário anterior. Dessa forma, 
garantiu no ordenamento jurídico-constitucional a liberdade dos partidos políticos de se formarem e se 
articularem, sem serem desconsideradas as características básicas de sua conformação legítima, como a 
imperatividade do caráter nacional das agremiações (controle quantitativo tido como cláusula de 
barreira lato sensu) e do cunho democrático de seus programas (controle qualitativo ou ideológico). 
Frisou que a liberdade na formação dos partidos há de se conformar ao respeito aos princípios 
democráticos, competindo à Justiça Eleitoral a conferência dos pressupostos constitucionais 
legitimadores desse processo, sem os quais o partido político, embora tecnicamente criado, não se 
legitima. Reconheceu que o advento das normas impugnadas se justifica pela multiplicação de legendas 
que não têm substrato de eleitores a legitimá-las e a inequívoca comprovação de formações sem partido 
com força para atuar em cenários decisórios. As divulgadas “bancadas” são compostas por ideologias 
não representadas por partidos, mas com força decisória inegável. Observou que são formalizadas 
agremiações intituladas partidos políticos, e assim são objetivamente, mas sem substrato eleitoral 
consistente e efetivo, que atuam como subpartidos ou organismos de sustentação de outras pessoas 
partidárias, somando ou subtraindo votos para se chegar a resultados eleitorais pouco claros ou até 
mesmo fraudadores da vontade dos eleitores. Tais legendas habilitam-se a receber parcela do fundo 
partidário, disputam tempo de televisão, mas não para difundir ideias e programas. Restringem-se a 
atuar como nomes sob os quais atuam em deferência a outros interesses partidários. E, ainda mais 
grave, para obter vantagens particulares, em especial para os dirigentes. Ao assinarem fichas de apoio à 
criação desses partidos, não poucas vezes os eleitores sequer sabem da condição conivente, porque não 
valorizam a assinatura cidadã com a mesma seriedade, compromisso e responsabilidade em que atuam 
como quando assinam documento financeiro. A proliferação partidária que se tem atualmente no Brasil 
agrava-se com a mesma rapidez com que avançam mecanismos tecnológicos, servis ao acesso e à coleta 
massiva de assinaturas para apoio a criações de legendas, não se exigindo dos subscritores 
responsabilidade ou compromisso, sequer a certeza de sua identidade. A imperatividade de urgente 
legitimação dos partidos também decorre do acesso ao fundo partidário, dinheiro público a que fazem 
jus as agremiações reconhecidas, porque registrados os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Salientou que hoje o sistema partidário é garantido por considerável soma de recursos públicos, quando 
não de recursos obtidos de forma nada republicana. Sublinhou que o direito à oposição partidária 
interna, a ser garantido aos filiados como corolário da plena cidadania, há que ser exercido em benefício 
e segundo o ideário, o fortalecimento e o cumprimento do programa do partido. A limitação criada 
pela norma impugnada quanto ao apoio para a criação de novos partidos, restrito aos cidadãos sem 
filiação partidária, assim, conforma-se com o regramento constitucional relativo ao sistema 
representativo, garantindo-lhe maior coesão e coerência. Também a exigência temporal para se levarem 
a efeito fusões e incorporações entre partidos, assegura o atendimento do compromisso do cidadão 
com o que afirma como sua opção partidária, evitando-se o estelionato eleitoral ou a reviravolta política 
contra o apoiamento dos eleitores então filiados. Ao estabelecer novas condições para a criação, fusão 
e incorporação de partidos políticos, as normas eleitorais definiram discrímens a serem analisados sob 
o parâmetro da legitimidade representativa, fundamento do modelo partidário. Pontuou que, pela 
norma, se distinguem cidadãos filiados e não filiados para o exclusivo efeito de conferência de 
legitimidade do apoio oferecido à criação de novos partidos políticos. O objetivo único é a garantia de 
coesão, coerência e substância ao modelo representativo instrumentalizado pela atuação partidária. 
Trata-se, portanto, de cidadãos distintos no exercício cívico livre quanto às opções políticas. 
Constitucionalmente livres, não são civicamente irresponsáveis nem descomprometidos com as 
escolhas formalizadas. O descompromisso com a atuação política cobra caro em termos de política 
legítima e de realização democrática e atinge todos na sociedade estatal. A disseminação de práticas 
antidemocráticas, como a compra e venda de votos, o aluguel de cidadãos e de partidos inteiros e os 
indesejáveis efeitos de band-wagon (saltar para a carruagem dos mais fortes) e de under-dog (optar 
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pelos marginais), pode e deve ser pronta e cuidadosamente combatida pelo legislador, sem prejuízo da 
autonomia partidária, a ser garantida em benefício da legitimação da representação democrática e não 
para a sua anulação. As normas impugnadas tendem a enfraquecer essa lógica mercantilista e nada 
republicana de se adotar prática política. A Constituição da República garante a liberdade para a criação, 
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a eles assegurando a autonomia. Mas não há 
liberdade absoluta. Também não se tem autonomia sem limitação. As normas legais impugnadas não 
afetam, reduzem ou condicionam a autonomia partidária, porque o espaço de atuação livre dos partidos 
políticos conforma-se a normas jurídicas postas para a definição das condições pelas quais se pode dar 
a criação, ou recriação por fusão ou incorporação, de partido sem intervir no seu funcionamento 
interno. Vencido o ministro Dias Toffoli, que julgou procedente o pedido. ADI 5311/DF, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.13. Sistema de representação proporcional e distribuição das vagas remanescentes. O 
Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta, para declarar 
a inconstitucionalidade da expressão “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do 
quociente partidário do art. 107”, constante do inciso I do art. 109 do Código Eleitoral (CE) (1), com 
redação dada pela Lei 13.165/2015, o qual estabelece nova sistemática de distribuição das chamadas 
“sobras eleitorais”. Manteve, nesta parte, o critério de cálculo vigente antes da edição do referido 
diploma legal. O colegiado entendeu que o novo regramento desconsidera a distribuição eleitoral de 
cadeiras baseada na proporcionalidade, prevista no art. 45 da Constituição Federal (CF) (2), que é 
intrínseca ao sistema proporcional, em que as vagas são distribuídas aos partidos políticos de forma a 
refletir o pluralismo político-ideológico presente na sociedade. 
Esclareceu que um dado fixo é utilizado para os seguidos cálculos de atribuição das vagas 
remanescentes, desprezando-se a aquisição de vagas nas operações anteriores. Dessa forma, o partido 
político ou coligação que primeiro atingir a maior média e, consequentemente, receber a primeira vaga 
remanescente, acabará por obter todas as vagas seguintes enquanto possuir candidato que atenda à 
exigência de votação nominal mínima (pelo menos 10% do quociente eleitoral). Isso ocasionará uma 
tendência à concentração, em uma única sigla ou coligação, das vagas remanescentes. 
Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgou improcedente o pedido. Segundo o ministro, sem 
prejuízo do princípio da proporcionalidade, fez-se uma opção normativa ao se beneficiar o partido de 
melhor desempenho no certame, de início, na distribuição das sobras com uma cadeira, o que implica 
a higidez do preceito. ADI 5420/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.14. Indeferimento de registro, cassação de diploma ou mandato e novas eleições. É 
constitucional, à luz dos arts. 1º, I e parágrafo único, 5º, LIV, e 14, caput e § 9º, da Constituição da 
República, o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei 13.165/2015, no que 
determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, 
sempre que o candidato eleito, em pleito majoritário, for desclassificado, por indeferimento do registro 
de sua candidatura, ou em virtude de cassação do diploma ou mandato. Com base nesse entendimento, 
ao apreciar o Tema 986 da repercussão geral, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário em 
que se discutia a inconstitucionalidade parcial do aludido dispositivo legal. RE 1096029/MG, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, , disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.15. Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva de 
veículos dos municípios. Tratam os autos de Auditoria de Conformidade, visando apurar eventuais 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5318213&numeroProcesso=1096029&classeProcesso=RE&numeroTema=986
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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irregularidades no Pregão Presencial nº 011/2017 de Goiânia, cujo objeto era a contratação de empresa 
para prestação de serviços terceirizados, de caráter continuado, para implantação, administração e 
gerenciamento eletrônico destinado à manutenção corretiva, preventiva e preditiva automotiva em 
geral. Baseado no Relatório de Inspeção da Equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município, 
o Relator constatou a inexistência de fiscalização adequada referente à execução do contrato e a ausência 
de verificação do real desempenho dos fiscais pelo Sistema de Controle Interno. Constatou também, a 
inexistência de documento que ateste a criação de rotinas administrativas para que os diretores e 
gestores tenham condições de controlar os orçamentos aprovados. Determinou-se à Secretaria de 
Licitações e Contratos, por meio de monitoramento, que verifique o cumprimento das obrigações e 
deliberações acordadas, estando os responsáveis sujeitos à aplicação de multa, conforme os incisos X e 
XIV do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/17, nos seguintes termos: (a) Se há demonstração do 
Controle Interno do município de que efetivamente, os fiscais do contrato (representantes da 
Administração) estão anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos 
termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93; (b) se está havendo fiscalização sobre o número mínimo de 
orçamentos observado e se os preços estão condizentes com os praticado no mercado, evitando-se o 
direcionamento das compras e a escolha de uma única empresa/oficina credenciada; e (c) se for 
instituído, pelo Controle Interno municipal um fluxo administrativo padronizado para que os diretores 
e gestores de cada órgão efetivamente controlem os serviços efetuados, as peças e os acessórios 
utilizados na sua frota, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa, 
com vistas a criar um “banco de dados” do histórico de cada veículo em cada órgão municipal. O voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00579/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 
19, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.3.16. Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de gastos 
com pessoal. Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Atos de 
Pessoal, sobre quadro persistente de excesso de gastos com pessoal no município de Santo Antônio do 
Descoberto. A análise dos índices do município revela que por dez quadrimestres consecutivos o Poder 
Executivo extrapolou o percentual máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
sem que fossem tomadas as medidas necessárias para diminuir o percentual excedente. Os elementos 
contidos nos autos demonstraram a existência de outras irregularidades na gestão de pessoal na 
municipalidade, quais sejam: (1) provimento desordenado de servidores comissionados em desvio de 
função; (2) servidores em cargos comissionados sem previsão legal; (3) concessão irregular de horas 
extras; (4) burla ao princípio do concurso público; (5) pagamento irregular de gratificação a servidores 
efetivos e comissionados; e (6) atraso salarial dos servidores púbicos. O Relator salientou que o art. 169 
da CF/88 regulamenta as medidas e os prazos a serem observados pela Administração caso o limite de 
gastos com pessoal extrapole os percentuais dispostos na LRF, como a redução em pelo menos vinte 
por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e, posteriormente, caso 
necessária, a exoneração dos servidores não estáveis. Diante da inexistência de medidas tomadas pelos 
gestores para a retomada do índice aos níveis autorizados pela legislação, e verificada a plausibilidade 
do direito e o perigo da demora, o Relator acatou o pedido apresentado pela concessão da medida 
cautelar, nos termos do art. 56 da LOTCMGO. Determinou, ainda, que o Poder Executivo: (a) se 
abstenha de conceder novas gratificações amparadas no art. 51 da Lei Municipal nº 180/93; (b) 
suspenda o pagamento de todas as gratificações eventualmente conferidas à margem de qualquer ato 
secundário (decreto, portaria, etc); que as atribua aos beneficiários e fixe seus limites, tendo em vista 
que referida norma não estabelece de forma precisa os parâmetros de estipulação do valor da 
gratificação e, ainda, dispõe que o Chefe do Poder Executivo poderá determinar de forma unilateral o 
valor, por meio de ato infralegal; (c) suspenda o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos 
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professores incumbidos de função gratificada, tendo em vista previsão legal que estabelece a sua não 
cumulatividade; e (d) se abstenha de pagar horas extras aos agentes públicos municipais, salvo quando 
estes pagamentos extraordinários sejam indispensáveis à manutenção de serviços essenciais, e que 
justifique a despesa por meio de procedimento administrativo próprio e individualizado. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00819/20. Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.3.17. Responsabilidade. Contas de Governo. Gestão Fiscal. A responsabilidade quanto à gestão 
fiscal, objeto de análise na prestação de contas do governo, é pessoal e intrasferível do Chefe do Poder, 
ainda que haja desconcentração administrativa instituída em lei. Parecer Prévio TC nº 04/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES Nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 
1.3.18. Responsabilidade. Ato de Gestão. Desconcentração Administrativa. No caso de 
desconcentração legal (outorga de competência originária), em regra é excluída a responsabilidade do 
gestor público por atos de gestão praticados por agentes delegados, salvo expressa disposição legal em 
contrário na legislação que a instituir. Acórdão TC nº 127/2020, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 103, disponível em: : https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-
sumula/boletim-informativo/ 
 
1.3.19. Responsabilidade. Sanção. Multa. Proporcionalidade. A multa de 30% sobre os 
vencimentos anuais do gestor público, prevista no art. 5º, § 1º, da Le Federal  nº 10.028/2000 deve 
considerar o valor bruto recebido pelo responsável e ser interpretada como um percentual máximo e 
não fixo, fazendo-se necessário, no caso concreto, utilizar-se de um critério objetivo de fixação, 
respeitando o postulado da proporcionalidade. Acórdão TC nº 124/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: : https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-
jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 

2 Direito Constitucional  
2.1 Composição do Órgão da Administração Pública Estadual e Participação de Representante 
Seccional da OAB. O Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em 
ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil — Seção RJ” (OAB/RJ) constante do art. 110 da Lei Complementar (LC) 
69/1990, com a redação dada pelo art. 4º da LC 135/2009, ambas do Estado do Rio de Janeiro (1). O 
Tribunal depreendeu da leitura do preceito haver caráter impositivo na participação de representante 
da OAB/RJ na composição da Corregedoria Tributária do Controle Externo, órgão colegiado 
composto por três membros, a serem escolhidos pelo governador. 
Aduziu ser possível que chefe do Poder Executivo estadual convide, em consenso com a OAB, 
representante desta para integrar órgão da Administração. Entretanto, embora a norma questionada 
atenda a pleito da OAB/RJ, lei estadual não pode impor a presença de representante de autarquia 
federal em órgão da Administração Pública local. Vencidos os ministros Edson Fachin, Alexandre de 
Moraes e Ricardo Lewandowski, que julgaram a pretensão improcedente. Consideraram inexistir 
obrigatoriedade, e sim possibilidade de composição híbrida do órgão por representante da OAB/RJ, 
por ela própria indicado. O ministro Alexandre de Moraes reiterou, por fim, tratar-se de seccional, que 
faz parte da OAB, mas dentro dos limites do Estado-membro. (1) LC fluminense 69/1990: “Art. 110. 
Integra a Corregedoria Tributária de Controle Externo num Colegiado composto por 3 (três) membros, 
sendo 1 (um) escolhido entre Fiscais de Rendas, ativos ou aposentados, 1 (um) entre Procuradores do 
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Estado, ativos ou aposentados e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção RJ, 
a serem escolhidos pelo Governador do Estado, o qual nomeará o Corregedor-Chefe da Corregedoria 
Tributária de Controle Externo entre aqueles, sendo que as decisões da Corregedoria sobre sindicância 
e processo administrativo disciplinar serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes do 
Colegiado. ADI 4579/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

2.2 Majoração de taxa e custas judiciais. O Plenário iniciou julgamento de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada em face dos arts. 3º e 4º da Lei 8.071/2006 (1) e do art. 1º da Lei 
6.682/1998 (2), ambas do estado da Paraíba. O requerente impugna a majoração dos valores cobrados 
a título de custas e taxas judiciais pelo Poder Judiciário estadual. 
O ministro Edson Fachin (relator) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 8.071/2006. Ressaltou que as custas forenses possuem como 
fato gerador a prestação de serviço público adjudicatório, sendo que o seu regime jurídico corresponde 
ao da taxa. Ademais, compõem receita pública de dedicação exclusiva ao custeio do aparelho do sistema 
de Justiça, de onde se extrai a relevância fiscal desse tributo para a autonomia financeira do Judiciário. 
Observou que o acesso à Justiça possui assento e traduz-se em direito fundamental que preconiza tanto 
a acessibilidade igualitária à ordem jurídica quanto a produção de resultados materialmente justos. Nesse 
sentido, a legislação impugnada não constitui, no ponto, obstáculo econômico ao acesso igualitário à 
tutela jurisdicional, principalmente porque se trata de contrariedade à alíquota máxima que pressupõe 
litígio, cujo bem da vida seja de vultoso valor. O relator, por outro lado, afirmou que o aumento do 
teto das taxas judiciárias de 200 para 900 Unidades Fiscais de Referência (UFIRs) ofende os princípios 
do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Rememorou precedente em que a 
Corte concluiu não haver violação direta à ordem constitucional em razão da majoração da alíquota 
máxima em apenas dois pontos percentuais. Ocorre que, no caso, essa majoração foi da ordem de 350 
por cento. Em divergência, o ministro Dias Toffoli julgou improcedente o pedido. Pontuou que não 
há desproporcionalidade diante dos valores consignados. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu 
vista dos autos. (1) Lei 8.071/2006: “Art. 3° - O § 1° do artigo 2° da Lei 6.682, de 02 de dezembro de 
1998, passa a viger com a seguinte redação: § 1° Em nenhuma hipótese, a taxa de que trata esta lei 
poderá ultrapassar o valor correspondente a novecentas (900) UFR's nem será inferior ao valor de uma 
(l) UFR. Art. 4° - Os itens especificados das tabelas anexas à Lei Estadual n° 5.672, de 17 de novembro 
de 1992, passam a viger com a redação dada no Anexo Único desta Lei.” 
(2) Lei 6.682/1998: “Art. 1° - Fica instituída a taxa judiciária, que tem como fato gerador a utilização 
dos serviços judiciais, compreendendo os processos de conhecimento de execução, cautelar e 
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa ou voluntária. Parágrafo único - Considera-se 
ocorrido o fato gerador no ato da distribuição do feito. ADI 5688/PB, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 966, disponível: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

2.3 Fundo Estadual de Controle e Erradicação da Pobreza e Amortização da Dívida Pública. 
As receitas provenientes do adicional criado pelo art. 82, § 1º, do ADCT (1) não podem ser computadas 
para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado. Os recursos devem, no entanto, ser 
considerados para efeito de cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 
Com base nesse entendimento, o Plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação 
cível originária para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização da 
dívida pública nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, mediante compensação da diferença com débitos 
futuros. No caso, Estado-membro ajuizou ação cível originária, com base no art. 102, I, f, da 
Constituição Federal (CF) (2), objetivando a não inclusão dos valores destinados constitucionalmente 
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ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) na apuração da Receita Líquida 
Real (RLR), sobre a qual é computado o total da dívida pública do estado com a União. Pretendia, 
ainda, a exclusão desses recursos do cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 
Inicialmente, o Tribunal afastou a alegação de inconstitucionalidade formal das normas ordinárias 
definidoras da RLR (Resolução do Senado Federal 69/1995 e Lei 9.496/1997), por não constituir 
matéria sujeita à reserva de lei complementar. Relativamente à inconstitucionalidade material, reputou 
relevante a articulação do Estado-membro, notando-se a necessidade de observância do fundo criado, 
cuja base maior é a Constituição Federal. Frisou que, ante dificuldades gerais, é comum desvirtuarem-
se receitas, deixando-se de atender às finalidades discriminadas em textos normativos, até mesmo de 
índole constitucional. A partir da tomada de empréstimo de parcelas a compor o FECEP, chega-se ao 
comprometimento do arrecadado, tendo em conta a dívida pública do estado e os valores a serem 
despendidos com saúde. (1) ADCT: “Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 
instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a 
destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da 
sociedade civil. § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional 
de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que 
trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 
158, IV, da Constituição. ” (2) CF: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) f) as causas e os 
conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da administração indireta;” ACO 727/BA, Informativo de Jurisprudência do STF 
nº 966, disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 
2.4 Reclamação: repercussão geral e imunidade de vereador. O Plenário iniciou julgamento de 
agravo regimental em reclamação ajuizada com base em suposta afronta à autoridade do Supremo 
Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral, consubstanciada em decisão de tribunal de justiça 
que teria descumprido o comando exarado no ARE 1.018.685. Naquele ato, a então presidente do STF 
assentou que as questões trazidas no recurso extraordinário com agravo teriam sido submetidas à 
sistemática da repercussão geral (RE 600.063, Tema 469). Na sequência, determinou a devolução dos 
autos ao tribunal de origem para observância de procedimentos previstos no Código de Processo Civil. 
Quando apreciado o  Tema 469, a Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos limites da 
circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade 
ao vereador”. O ministro Dias Toffoli (presidente e relator) negou provimento ao agravo e manteve a 
decisão em que negado seguimento à reclamação, por compreender que o recurso não reúne condições 
de prosperar. Registrou constar do pronunciamento agravado que o tribunal de justiça rejeitou ação 
rescisória, fundado em óbices processuais ao enquadramento da pretensão deduzida à matéria de fundo 
em discussão nos autos. Contexto em que seria inviável falar-se ter a decisão reclamada desrespeitado 
comando do STF no ARE 1.018.685. Ponderou que, consoante entendimento do STF, a imunidade 
material do vereador é relativa. No acórdão, o tribunal de origem ainda entendeu que a condenação 
imposta ao reclamante estaria correta, pois as ofensas por ele irrogadas a servidora pública municipal 
teriam extrapolado o campo do interesse público para atingir a esfera individual e a intimidade da pessoa 
ofendida. Portanto, não haveria pertinência com o exercício do mandato, de modo a não configurar 
afronta à autoridade desta Corte. Por fim, o presidente asseverou não ser a reclamação constitucional 
meio apto a obter, em juízo, a reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias 
de origem, porquanto não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato 
reclamado. Em divergência, o ministro Alexandre de Moraes proveu o agravo para julgar procedente a 
reclamação, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 
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O ministro Alexandre de Moraes reputou ser excepcionalmente cabível a reclamação. Explicitou que, 
na situação em apreço, trata-se de vereador condenado a pagar certa quantia a título de danos morais, 
por utilizar expressões ofensivas em desfavor de servidora pública municipal que exercia função de 
secretária de finanças de prefeitura. Na ementa, o tribunal de origem inclusive teria feito constar que o 
fato ocorrera no plenário da Câmara Municipal, em sessão legislativa realizada com o intuito de apurar 
a utilização indevida de verbas. Avaliou haver clara negativa de cumprimento do que determinado no 
STF. Aduziu que a controvérsia processual, aparentemente, já teria sido superada no momento em que 
determinada a devolução dos autos e a aplicação do Tema 469 da repercussão geral. O tribunal de 
justiça ignorou isso e manteve a improcedência da rescisória, afirmando não ser hipótese de incidência 
do tema. Ato contínuo, assentou a procedência da reclamação. Observou que a imunidade cabe tanto 
na esfera penal quanto na civil. A seu ver, a hipótese se encaixa plenamente no art. 29 da Constituição 
Federal (CF) (1), que estende aos vereadores apenas a imunidade material. Além de as palavras ofensivas 
terem sido proferidas no ambiente da respectiva casa legislativa, há nexo causal entre o que dito e o 
exercício do mandato de vereador. O ministro enfatizou que a fiscalização dos atos do Poder Executivo 
é função precípua e primordial das câmaras legislativas como um todo. Esclareceu que, na espécie, o 
vereador apontava eventuais desvios, ilícitos praticados. Verdade ou não, ofensivas as palavras ou não, 
o vereador possui esse direito. Realçou que, inclusive, depois foi instalada Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar exatamente aqueles fatos, o que resultou na demissão da secretária pelo 
prefeito antes de concluída a CPI. Ao fim, advertiu que se afigura extremamente perigoso restringir 
essa imunidade, principalmente no ambiente das câmaras municipais. O ministro Roberto Barroso 
ponderou que o acórdão reclamado foi ao mérito quando tratou do preceito relativo à disposição literal 
da lei, mas não observou a imunidade. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista dos autos. (1) CF: 
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos:(...) VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município; ” Recl. 33471/AgR/SP, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 
2.5 Clausula de desempenho individual e constitucionalidade. Compete à Justiça comum 
processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal 
e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em 
que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Com base nesse entendimento, o Plenário, 
por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia a competência para processar e julgar controvérsias relativas a questões afetas à fase 
pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa 
jurídica de direito privado. No caso, candidato admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível 
médio, questionava, em ação ordinária proposta perante a Justiça comum estadual contra empresa 
estatal de água e esgoto, modificação de sua posição classificatória no resultado final do certame, 
alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que a discussão posta, embora esteja centralizada 
no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos importantes sobre o 
próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio do concurso público 
às entidades privadas integrantes da Administração Indireta. Além disso, a matéria abrange discussão 
sobre em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da Administração Pública, naquilo que 
aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, integram ou não a jurisdição 
da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria 
gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais 
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diversos ramos do Judiciário quanto em razão das próprias soluções conflitantes que têm sido dadas 
pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. Ressaltou que, nos termos do art. 173, § 1º, da 
Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços 
estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas privadas, ou seja, devem 
seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. Destacou, porém, a singularidade que 
caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não podem ser 
equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu que isso decorre do próprio 
caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata do regime jurídico 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer influência de normas 
de direito privado, bem como de direito público. A exigência constitucional de concurso público para 
a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de preceito de direito público que deve ser 
observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Trata-se de 
etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na qual predomina o interesse público. Na 
fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato de trabalho, que é seu 
caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o caráter público, isto é, o 
interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que efetiva o concurso público. 
Portanto, a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar por normas de direito 
público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há, nesse momento, direito ou interesse 
emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça trabalhista. Na verdade, a 
contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Ressaltou que esse 
entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a Administração Pública contrate sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque também nessa situação há discussão 
acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. Vencido o ministro 
Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça 
do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de trabalho já estabelecida. Pontuou que, 
sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato firmado consoante normas trabalhistas, 
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, já formado, devem ser dirimidas na Justiça 
especializada laboral.RE 960429/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
2.6. Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza 
remuneratória/Indenizatória – Incidência no cálculo do limite previsto no 70% previsto no 
cálculo do limite de 70% previsto n o art. 29-A CF. Em consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara de Anápolis, foram feitos os seguintes questionamentos: (1) Os gastos com indenização por 
exoneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no 
elemento “11 – Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e 
restituições trabalhistas”? ; e (2) Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos 
gastos com folha de pagamento para efeitos de observância do limite constitucional de 70% trazido no 
art. 29-A da CF/88?” O tema promoveu amplo debate nas Unidades Técnicas do TCMGO; ao final, o 
Relator corroborou o entendimento manifestado pela Secretária de Atos e Pessoal e pela Secretária de 
Contas de Gestão , seguido pelo MPC, para assim responder ao Consulente: (1) as parcelas rescisórias 
correspondentes ao saldo de salário e à gratificação natalina (décimo terceiro), por se tratarem de verbas 
de natureza remuneratória, devem ser contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, 
razão pela qual devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF/88; 
e (2) As parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas e/ou proporcionais, 
ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de verbas de natureza 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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indenizatória, em função da perda da condição de servidor ou empregado, devem ser contabilizadas no 
elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não devem ser computadas no limite 
imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF. Acórdão-Consulta nº 00001/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf.  
 
2.7 Competência do TCU. Sistema S. Abrangência. Transferência de recursos. Associação civil. 
Empregado. Prestação de contas. Os recursos eventualmente repassados por entidades do Sistema 
S a associações formadas por seus empregados estão sujeitos ao controle finalístico do TCU, cabendo 
às pessoas jurídicas beneficiadas, entre outras providências: a) demonstrar a aplicação desses recursos 
nas finalidades institucionais dos respectivos serviços sociais autônomos; b) prestar contas ao ente 
repassador dos recursos recebidos; e c) aplicar o regulamento de licitações e contratos da entidade 
repassadora nas suas contratações. Acórdão nº 431/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
2.8 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Irregularidade. Ato 
discricionário. O TCU pode determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de 
discricionariedade das agências reguladoras, desde que viciado em seus requisitos, a exemplo da 
inexistência do motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses, se a irregularidade for grave, pode 
até mesmo determinar a anulação do ato. Acórdão nº 435/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
300, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

2.9 Responsabilidade Civil do Estado e o Dever de Fiscalizar. Para que fique caracterizada a 
responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário 
que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a 
licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público 
eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Com essa tese de repercussão geral (Tema 366), o 
Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário 
interposto de acórdão em que o tribunal de origem deu provimento a recurso de apelação por 
considerar ausente o nexo causal entre as falhas noticiadas na prestação de serviços públicos e a 
explosão havida em loja de fogos de artifício (Informativos 917 e 918). Prevaleceu o voto do ministro 
Alexandre de Moraes, no qual expôs que a Constituição Federal, no art. 37, § 6º (1), adotou a 
responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral. 
Várias são as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a apontar a impossibilidade de 
qualquer legislação, inclusive, ampliar isso e aceitar a teoria do risco integral. A observância de requisitos 
mínimos, positivos e negativos, é necessária para a aplicação da responsabilidade objetiva. Na situação 
dos autos, dois requisitos positivos exigíveis estão ausentes. Inexiste conduta, comissiva ou omissiva, 
do poder público. Por conseguinte, o nexo causal não pode ser aferido. A abertura de comércio de 
fogos com pólvora não é possível sem a perícia da Polícia Civil, órgão do Estado-membro. É ela que 
pode realizar a vistoria, não o município. Ademais, a legislação da municipalidade estabelecia o 
procedimento e previa a inspeção. Exigia, no protocolo, a comprovação do seu pedido e o recolhimento 
da taxa na Polícia Civil para dar sequência ao procedimento. Entretanto, protocolada a pretensão, faltou 
a comprovação de ter sido feito requerimento na Polícia Civil. Logo, o procedimento administrativo 
ficou parado. A atuação do poder público municipal foi a esperada: aguardar a complementação dos 
documentos pelos requerentes. Nada seria exigível da municipalidade. A atividade praticada pelos 
comerciantes era clandestina. Eles precisavam da licença para funcionar, o que só poderia ser concedido 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=366+++++++&numeroTemaFinal=366+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo917.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo918.htm
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com prévia vistoria. Dessa maneira, os proprietários começaram a comercializar sem autorização. 
Inclusive, a má-fé dos proprietários do imóvel foi reconhecida em outro processo relacionado a esta 
causa. Naqueles autos, o magistrado acentuou que, no local, funcionava verdadeiro depósito 
clandestino de pólvora, armazenada em quantidade tal que se fazia supor uma fábrica clandestina. 
Assim, existiu desvio na utilização do imóvel. Percebe-se que, além da ausência de requisitos positivos, 
incide a culpa exclusiva dos proprietários, porque não aguardaram a necessária licença e estocaram 
pólvora. O ministro Roberto Barroso pontuou que a discordância é sobre o nexo de causalidade. A 
omissão específica no comércio de fogos de artifício ocorrerá quando for concedida a licença para 
funcionamento sem as cautelas legais ou forem de conhecimento do poder público eventuais 
irregularidades praticadas pelo particular. O simples requerimento de licença de instalação ou o 
recolhimento da taxa de funcionamento não são suficientes para caracterizar o dever específico de agir. 
Segundo o ministro Gilmar Mendes, a questão resume-se à responsabilidade por fato ilícito causado 
por terceiro, que instalou clandestinamente loja sem obedecer a legislação municipal, estadual e federal. 
O ministro Marco Aurélio sinalizou que a responsabilidade do Estado é objetiva, considerado ato 
comissivo. A partir do momento em que se tem ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva. Entendeu 
ser o município diligente ao não expedir a licença e exigir a observância de requisitos normativos. 
Vencidos os ministros Edson Fachin (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli, 
que deram parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restaurar as conclusões da sentença. 
O relator compreendeu ser objetiva a responsabilidade civil atribuível ao Estado também no caso de 
condutas omissivas. Necessário conjugar a dispensabilidade da comprovação de culpa do agente ou 
falha no serviço público com a imposição à Administração de um dever legal de agir. Ponderou que o 
município inverteu o procedimento regulamentar, deixou de realizar a vistoria prévia no prazo de 24 
horas e permitiu a paralisação do processo administrativo. De igual modo, incorreu em violação de seu 
dever de exercício do poder de polícia. Por sua omissão, possibilitou que o comércio funcionasse 
clandestinamente e ali houvesse danos derivados de explosão. O ministro Luiz Fux salientou que a 
responsabilidade municipal está em permitir que atividade de alta periculosidade se realizasse em área 
próxima a residências. A ministra Cármen Lúcia enfatizou que o município fora acionado; estava, 
portanto, ciente da instalação do que seria comércio de fogos de artifício. Por sua vez, o ministro Celso 
de Mello destacou a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (1) CF: “Art. 37. (...) § 6º 
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” RE 136861/SP, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 969, disponível em:  
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 
 
3. Direito Financeiro  
3.1 Consulta. FECAM. Contabilização. Excedentes do Pré-Sal. Receitas Correntes. Receita 
Corrente Líquida. Forma de Aplicação da Receita. Receita Vinculada.  Em consulta oriunda da 
Presidência da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, o TCE/SC criou o Prejulgado nº 2220, 
no qual esclareceu que os recursos de receita de valores excedentes do pré-sal serão contabilizados 
“como receitas correntes pelos entes que vierem a recebê-los, integrando a Receita Corrente Líquida, 
constituindo receitas vinculadas a objetos de despesa específicos, razão pela qual não devem compor a 
base de cálculo das aplicações mínimas em saúde e educação, bem como a base de cálculo das 
contribuições a serem vertidas ao Fundeb pelos Municípios”, conforme apontamento do Relator. 
Trata-se de processo de consulta formulada pelo Presidente da Federação Catarinense de Municípios, 
indagando sobre a possibilidade dos Municípios contabilizarem recursos decorrentes da Lei nº 
13.885/2019, sendo a receita corrente líquida ou receita de capital e a conta/rubrica contábil indicada. 
O consulente também questionou se a forma de aplicação desses recursos segue de acordo com a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
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própria lei, sendo de autonomia do ente local a definição sobre essa aplicação ou se existe limitações e 
vinculações específicas sobre a forma de utilização e ainda, se deve ser feita a contabilização dos 
recursos em relação à aplicação mínima constitucional nas áreas de saúde e educação dos Municípios. 
Sobre a possibilidade de Municípios contabilizarem recursos decorrentes da Lei nº 13.885/2019, que 
trata dos critérios de distribuição, para Estados e Municípios, dos valores a serem obtidos com a venda 
dos volumes excedentes de petróleo no pré-sal, previstos no §2º do art. 1º da Lei 12.276/2010, estas 
receitas, de acordo com o Relator, “devem ser contabilizadas como receitas correntes e, portanto, 
compor a Receita Corrente Líquida dos entes que vierem a recebe-la”. Sobre a forma de aplicação 
desses recursos e a existência de limitações e vinculações específicas sobre a forma de utilização, “as 
referidas receitas caracterizam-se como vinculadas por disposição legal, cujo objeto de aplicação, por 
parte dos Municípios, está delimitado pelos incisos I e II, do §3º, do art. 1º, da Lei nº 13.885/2019, sem 
ordem de preferência preestabelecida. As receitas reguladas pela Lei nº 13.885/2019 não estão elencadas 
entre as receitas que constituem receita tributária ou de transferências; estão vinculadas à objetos de 
despesa específicos, razão pela qual não devem compor a base de cálculo das aplicações mínimas de  
saúde e educação, bem como a base de cálculo das contribuições a serem vertidas ao Fundeb pelos 
Municípios”. @CON-19/00952375, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
3.2. Consulta. Organizações Sociais. Recursos. FUNDEB. Instituições Comunitárias, 
Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 60% em remuneração dos profissionais do 
magistério. O TCE conheceu de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Florianópolis acerca 
da possibilidade dos recursos do FUNDEB serem investidos em contratos com organizações sociais; 
se tais entidades, assim definidas pela Lei n. 9.637/1998, seria aplicável a Lei n. 11.494/2007, que 
regulamenta o Fundo para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação; se caracterizam-se como instituições sem fins lucrativos e se haveria 
congruência entre os parágrafos 1º e 3º do art. 8º da Lei n.11.494/2017 e o art. 1º da Lei n. 9.637/1998 
e respondeu com a criação do Prejulgado nº 2221. Inicialmente, a Constituição Federal, em seus arts. 
211 a 213, definiu a aplicação de recursos no ensino pelos entes federados, bem como regras transitórias 
previstas no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Da mesma forma, 
o Relator observou que “a Lei n. 11.494/2007, à luz de seu art.8º, §§ 1º, 3º e 4°, permite que sejam 
computadas as matrículas efetivadas nas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos e conveniadas com o poder público”. Contudo, advertiu que, tratando-se da educação 
especial, para que ocorra o cômputo das matrículas, a instituição deve, além de observar o § 2º do art. 
9º (“Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular de ensino, em classes 
comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas”), ter 
atuação exclusivamente naquela área (§4º do art. 8° do mesmo diploma legal). Sobre os repasses às 
instituições sem fins lucrativos, o Relator ainda destacou que, “independentemente de serem 
qualificadas como organizações sociais, referidos gastos podem ser contabilizados apenas na quota 
relativa aos 40% dos recursos oriundos do Fundo. A parcela atinente aos 60% se destina exclusivamente 
ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, conforme § 3º do art. 9º e incisos do 
art. 22 da Lei n. 11.494/2007”. Quanto a profissionais do magistério cedidos para as instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, eles poderão ser considerados em 
efetivo exercício, no caso do atendimento das determinações legais para esse enquadramento. “Nesse 
caso, admite-se que suas remunerações sejam computadas para o cálculo da parcela mínima de 60% do 
FUNDEB a ser aplicada no exercício, uma vez que serão pagas pelo ente governamental cedente, com 
o qual o servidor mantenha vínculo contratual. Já os professores terceirizados que tenham vínculos 
com entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos não poderão ser 
remunerados com a parcela de recursos vinculada à remuneração do magistério”. “Dessa feita, percebe-
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se que, do montante recebido do FUNDEB, apenas a parcela relativa aos 40% dos recursos pode ser 
destinada a entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que atuam na 
educação básica, elencadas na Lei n. 11.494/2007. Ademais, a aplicação desses recursos deve observar 
os arts. 70 e 71 da Lei n. 9.394/1996”, concluiu o Relator. Do voto do Relator, extrai-se a seguinte 
resposta sucinta para a consulta: “As entidades reconhecidas como Organizações Sociais na forma da 
Lei n. 9.637/98, desde que também se caracterizem como instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, assim qualificadas na forma da legislação pertinente, podem auferir 
recursos provenientes do FUNDEB. Destaca-se que mencionados recursos não podem ser retirados 
do percentual expresso no art. 22 da Lei n. 11.494/07 e devem respeitar as orientações dos arts. 70 e 
71 da Lei n. 9.394/96, sem prejuízo do atendimento à Instrução Normativa n. TC-14/2012, que trata 
da prestação de contas de recursos públicos no âmbito desta Corte de Contas”. @CON–19/00261208, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

3.3 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Despesa com Pessoal. Cessão de Pessoal. Desvio 
de Função. Vedação. Na utilização dos recursos do Fundeb, os profissionais do magistério cedidos a 
outros órgãos e entidades ou lotados na secretaria de educação desempenhando atividades alheias 
àquelas previstas no art. 22, parágrafo único, inciso II, da Lei 11.494/2007, bem como os profissionais 
pertencentes a outras categorias da educação, como merendeiros, auxiliares e assistentes, não podem 
ser remunerados com recursos da parcela vinculada ao magistério, de, no mínimo, 60% dos recursos 
do referido fundo (art. 22, caput, da mesma lei). Acórdão nº 349/2020, Boletim de Jurisprudência nº 
299, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
3.4 Finanças Públicas. Sistema S. Despesa. Associação civil. Empregado. Plano de saúde. 
Embora não haja vedação legal expressa ao repasse de recursos de entidades do sistema S para 
associações constituídas por seus empregados com a finalidade de prestar assistência à saúde de seus 
participantes e familiares, o auxílio deve estar previsto nos normativos da entidade ou pactuado em 
seus respectivos acordos coletivos de trabalho, sendo recomendável que o pagamento da vantagem seja 
feito diretamente nos contracheques dos empregados. Acórdão nº 431/2020, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 300, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

3.5. Administração Pública. Recursos Públicos. Desporto de Rendimento. É regular a 
transferência de recursos públicos a entidades esportivas de alto rendimento (profissional e não 
profissional), desde que o repasse aconteça em casos específicos, de modo não rotineiro, compatíveis 
com o interesse público e após a priorização do desporto educativo. Acórdão TC nº127/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 
3.6. Finanças Públicas. Royalties. Auxílio-Alimentação. É irregular a utilização de recursos 
dos royalties para custeio do auxílio-alimentação de servidores, eis que se trata de despesa relacionada ao 
quadro permanente de pessoal, incidindo na vedação do art. 8º da Lei Federal nº 7.990/89. Acórdão 
TC nº 124/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/. 

 

 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900261208
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
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4. Direito Previdenciário 
4.1. Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e ampla 
defesa. O Plenário retomou julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 
(Tema 445) em que se discute se o Tribunal de Contas da União (TCU) deve observar o prazo 
decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do 
ato de concessão inicial de aposentadoria e a necessidade de observância do contraditório e da ampla 
defesa (Informativo 955). O ministro Edson Fachin, em voto-vista, divergiu do relator e negou 
provimento ao recurso extraordinário. Entendeu ser aplicável o prazo decadencial de cinco anos à 
pretensão de denegação do registro do ato de concessão do benefício de aposentadoria, reforma ou 
pensão, pelo TCU, salvo comprovada má-fé, iniciando-se o respectivo termo inicial na data da 
publicação do ato normativo que concede o benefício pela autoridade competente. Discordou da 
premissa de que o ato administrativo de aposentadoria de servidor é um ato complexo e que somente 
se perfectibilizaria e, portanto, passaria a ter validade e eficácia plenas, a partir do registro junto ao 
TCU. Acolheu o parecer do Ministério Público Federal (MPF) que classificou o ato de concessão inicial 
de aposentadoria como ato composto, não complexo, e que, por essa razão, estaria sujeito, desde a sua 
concessão inicial pela autoridade do órgão ao qual o servidor está vinculado, ao prazo decadencial 
previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, já que o registro junto ao TCU teria efeito meramente 
declaratório, não constitutivo. Ressaltou que o que deve ser considerado para a formação da vontade 
final da Administração é a integralização de vontades autônomas e parciais de órgãos distintos para a 
obtenção do objetivo final colimado. Assim, exsurge complexo o ato que resulta da vontade parcial de 
dois ou mais órgãos, ao passo que o ato composto resulta da vontade única de um órgão, embora 
dependente de verificação por parte de outro. Observou que cada ato — o de concessão e o de registro 
— é independente entre si e tem o escopo de produzir efeitos específicos, dentro de um amplo processo 
administrativo, que se inicia com o requerimento formulado pelo servidor ou por dependente — nos 
casos de pensão ou aposentadoria voluntária —, passa pela análise da legalidade e do preenchimento 
de requisitos pela autoridade competente, segue para a publicação do decreto de concessão do benefício 
e termina com o controle, a posteriori, pelo TCU para fins de registro. O ato praticado pela autoridade 
competente para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 
aposentadoria, pensão ou reforma produz, desde a publicação do decreto de aposentadoria em diário 
oficial e antes mesmo do registro pelo TCU, todos os efeitos dele esperados: é extinto o vínculo jurídico 
entre o Estado e o servidor, que passa à inatividade, cujo regime jurídico é diverso, com direitos e 
obrigações distintos; e o cargo passa a ser considerado vago, com a sua disponibilidade para admissão 
de outro servidor mediante concurso. Já o ato do TCU, no estrito cumprimento do disposto no art. 71, 
III, da Constituição Federal (CF) (2), e nos arts. 1º, V, e 39, ambos da Lei 8.443/1992 (3), tem o fito de 
apreciar, a posteriori, a legalidade do ato de concessão inicial para fins de registro. Nessa atuação, o 
TCU exerce o controle externo de legalidade dos atos da Administração e, caso constate irregularidade 
ou ilegalidade, não poderá retificá-lo ou alterá-lo, mas apenas negar-lhe o registro, comunicando à 
autoridade competente que proceda à revisão e à retificação ou alteração necessárias à conformação do 
ato com a lei. Assim, o ato do TCU não pode ser classificado como uma vontade autônoma integrante 
do ato de concessão de aposentadoria, mas, sim, como um ato de controle realizado a posteriori, que 
respeita ao reconhecimento de legalidade e suficiência para fins de registro e composição da 
regularidade das contas do órgão pagador. O ato de concessão de aposentadoria não é, portanto, um 
ato complexo, mas uma conjugação de atos simples, independentes entre si, cada um produzindo os 
efeitos necessários e suficientes à perfectibilização dentro do plano de validade de cada ato. 
Evidentemente que, se o TCU encontrar, por ocasião do registro, vício de legalidade, a Administração 
deverá revisá-lo. Essa revisão, no entanto, seja para cancelar o benefício, seja para reduzir-lhe o valor, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo955.htm


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 56 de 66 

não pode ser realizada passados mais de cinco anos da data de publicação do decreto de aposentação, 
porquanto não há razões para afastar a aplicação do art. 54 da Lei 9.874/1999 ao ato de concessão 
inicial de aposentadoria. Sublinhou que, ainda que se pudesse considerar o ato administrativo de 
aposentadoria como complexo, o princípio da proteção à confiança, consectário do princípio da 
segurança jurídica, o qual está calcado no Estado de Direito, por si próprio autoriza a aplicação do 
prazo decadencial ao ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Reconheceu que 
os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança e da necessidade de estabilização 
das relações sociais levam a Administração Pública a observar prazo razoável para a revisão de atos 
administrativos dos quais resultem efeitos patrimoniais aos administrados, neles incluídos os atos de 
concessão inicial de benefícios previdenciários no âmbito do serviço público federal. A Constituição 
privilegia a segurança jurídica, prevendo a prescritibilidade como regra e a imprescritibilidade como 
exceção. Dessa forma, mesmo atos que, em princípio, não se afigurariam hígidos à luz da estrita 
legalidade, recebem, em obediência à segurança jurídica, o manto cobertor da estabilidade. Além disso, 
não é razoável que a Administração se valha da sua ineficiência para que se permita a revisão tardia 
desse ato que é tão caro ao servidor e a seus dependentes. Há, dessa forma, a necessidade de se respeitar 
o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 também para o ato de concessão inicial de 
aposentadoria, pensão ou reforma do servidor público. Ademais, a regra do citado art. 54 tem como 
pressuposto a boa-fé do servidor ou de seu dependente, justificando-se a necessidade de estabilização 
da relação que tenha nascido do ato praticado em desconformidade com a legalidade estrita. Isso, 
porque o servidor, quando titular do benefício, passa a ter a legítima expectativa de que o benefício, 
que tem caráter alimentar, será definitivamente mantido. Nos casos em que verificada fraude ou má-fé 
do interessado, ou mesmo conluio entre este e o administrador para, por exemplo, postergar o envio 
do processo ao TCU, não há prazo para revisão desse ato, por conta do disposto na parte final do 
próprio art. 54, “salvo comprovada má-fé”. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve 
ser a data da publicação do ato concessivo pela autoridade competente. Em seguida, o relator indicou 
adiamento e o julgamento foi suspenso. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de 
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos 
patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º 
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe 
impugnação à validade do ato. (2) CF: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) III – apreciar, para 
fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta 
e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 
para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;” 
(3) Lei 8.443/1992: “Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos 
termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: (...) V – apreciar, para fins de registro, 
na forma estabelecida no Regimento Interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem 
o fundamento legal do ato concessório; (...) Art. 39. De conformidade com o preceituado nos arts. 5°, 
inciso XXIV, 71, incisos II e III, 73 in fine, 74, § 2°, 96, inciso I, alínea a, 97, 39, §§ 1° e 2° e 40, § 4°, 
da Constituição Federal, o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de: I - admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; II - 
concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que 
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tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. Parágrafo único. Os atos a que 
se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no Regimento Interno”. RE 
636553/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em:. 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 

4.2. Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. 
Revisão de ofício. Obrigatoriedade. A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter 
impositivo para aposentadorias por invalidez permanente de servidores que tenham ingressado no 
serviço público até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos 
vencimentos, estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor 
nominal dos benefícios. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.3. Pessoal. Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta. Não é mais 
possível aplicar, sob nenhuma hipótese, o entendimento exarado por meio do Acórdão 25/2003 – 
Plenário, que autorizou a contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas, como 
aluno do Instituto Militar de Engenharia, para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, 
sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 
4.4. Pessoal. Tempo de serviço. Serviço Militar. Ponderação. Escola Militar. Consulta. É 
computável, como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das 
autoridades militares competentes, nos termos da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a 
aplicação da regra prevista no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

4.5 Pensão. Negativa de registro do ato de inativação. Sobrestamento do feito, com abertura 
de Tomada de Contas Extraordinária. Das informações trazidas ao presente feito, extrai-se que o 
registro de inativação da ex-servidora do Município foi negado por este Tribunal. Não se tem notícia 
do cumprimento dessa negativa e, conforme informação do Fundo Financeiro Municipal, não se 
localizou o processo físico respectivo. Referido processo de inativação iniciou sua tramitação nesta 
Corte no ano de 2002, tendo sido julgado em 2003. Apesar de querer estabelecer um critério de justeza, 
não vejo como registrar uma pensão originada de uma aposentadoria que teve seu registro negado por 
este Tribunal de Contas. Diante de tal cenário, a fim de bem decidir acerca deste caso concreto, 
determino o sobrestamento da apreciação do presente processo, e a abertura de uma Tomada de Contas 
Extraordinária para que o Fundo Municipal esclareça toda a situação relacionada à negativa de registro 
da aposentadoria da servidora, possibilitando-se a este Tribunal a verificação do que de fato ocorreu. 
O sobrestamento, portanto, ocorrerá até a decisão definitiva a ser proferida na Tomada de Contas. 
Processo nº 749517/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
4.6 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e ampla 
defesa. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas 
estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A25%2520ANOACORDAO%253A2003/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A25%2520ANOACORDAO%253A2003/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
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/sumula/*/NUMERO%253A108/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 58 de 66 

aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, em conclusão e por maioria, ao apreciar o Tema 445 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia se o Tribunal de 
Contas da União (TCU) deve observar o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e a 
necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa (Informativos 955 e 966). No caso, a 
aposentadoria foi concedida pelo órgão de origem em 1º.9.1995. Em 18.7.1996, o processo 
administrativo chegou ao TCU. Em 4.11.2003, o TCU, ao analisar a legalidade da aposentadoria do 
servidor público concedida há mais sete anos, constatou a existência de irregularidades e, por essa razão, 
considerou ilegal o ato de concessão. O Tribunal, seguindo sua jurisprudência dominante, considerou 
que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se 
aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Nesses termos, por constituir 
exercício da competência constitucional (CF, art. 71, III) (2), tal ato ocorre sem a participação dos 
intjuleressados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, por 
motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se um prazo 
para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. Diante da inexistência de norma que incida 
diretamente sobre a hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º do Decreto-lei 4.657/1942 (3), a 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB). Assim, tendo em vista o princípio da 
isonomia, seria correta a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910/1932 (4). Portanto, se o 
administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também 
deve-se considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, tem o mesmo prazo para 
rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. Desse modo, a fixação do prazo de cinco 
anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Por 
conseguinte, a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso 
do prazo de cinco anos da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque, findo o 
referido prazo, o ato de aposentação considera-se registrado tacitamente, não havendo mais a 
possibilidade de alteração pela Corte de Contas. Os ministros Gilmar Mendes (relator) e Alexandre de 
Moraes reajustaram os seus votos. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator quanto à parte 
dispositiva. Enfatizou, porém, que o ato de concessão de aposentadoria é um ato simples e não 
complexo. Além disso, o prazo de cinco anos inicia-se com a publicação do ato pelo órgão de origem 
e não da chegada do processo administrativo ao TCU. Vencido o ministro Marco Aurélio, que deu 
provimento ao recurso extraordinário. Salientou que o ato de concessão de aposentadoria pelo órgão 
de origem do servidor não é ato jurídico perfeito e acabado, de modo que a Administração Pública não 
decai da possibilidade de proceder à análise da higidez do ato. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito 
da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato.” (2) CF: “Art. 71. O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete: (...) III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;” (3) Decreto-lei 4.654/1942: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o 
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. (4) Decreto 
20.910/1932: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4043019&numeroProcesso=636553&classeProcesso=RE&numeroTema=445
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo955.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
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qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. RE 636553/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 

4.7 Previdência. Segregação de Massas. Demonstração Contábil. Da necessidade de elaboração 
de demonstrações contábeis individualizadas para recursos e obrigações vinculados aos Planos 
Financeiro e Previdenciário. Na análise da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Rio Novo do Sul, referentes ao exercício de 2014, a área técnica desta Corte 
apontou irregularidade no que tange à ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos 
recursos e obrigações correspondentes aos planos financeiro e 1ª CÂMARA Informativo de 
Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 8 previdenciário pelo instituto de previdência, desrespeitando a 
segregação da massa de segurados, contrariando as disposições da Portaria MPS nº 403/2008, então 
vigente, sobretudo a regra prevista no §2º1 do art. 21, que trata da impossibilidade de comunicação 
entre recursos e obrigações dos respectivos planos. Nesse sentido, esclareceu que a Portaria MF nº 
464/2018, que substituiu a portaria supra, manteve a previsão quanto à necessidade de separação 
orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos Fundos Financeiro e Previdenciário, 
agora denominados Fundos em Repartição e em Capitalização. Ponderou, todavia, que não havia 
determinação explícita na portaria revogada sobre os critérios a serem utilizados para tal separação, nem 
qualificação de tais planos como sendo fundos especiais nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, como 
pretendeu a área técnica, o que importaria na emissão de demonstrações contábeis próprias, inclusive 
patrimoniais, e ainda a obrigação de cadastro no CNPJ. Ainda segundo a relatora, os critérios para a 
separação contábil também não foram expressamente descritos nas regulamentações sobre a 
contabilidade dos regimes próprios previdenciários vigentes em 2014, elaboradas pelo Ministério da 
Previdência Social e pela Secretaria do Tesouro Nacional (Manuais e Planos de Contas), tendo 
mencionado. Quanto a recursos vinculados à Taxa de Administração, a relatora observou que a 
legislação estabelece apenas um limite de gasto de 2% da base de cálculo, sem a vinculação de recursos 
a objetivos ou serviços, descaracterizando, a princípio, um fundo especial, salvo se houver a fixação de 
seu percentual por lei. Inobstante, acompanhou entendimento técnico quanto à necessidade de se 
constituir uma unidade orçamentária específica, por ser um procedimento mais eficaz para o controle 
das receitas e despesas destinadas à administração do regime próprio. Sobre o caso em exame, verificou 
que o registro contábil da movimentação bancária foi segregado entre a Taxa de Administração e os 
Fundos Previdenciário e Financeiro, assim como o lançamento contábil das provisões matemáticas, 
cumprindo a orientação constante do Plano de Contas então vigente. Visualizou ainda que houve a 
separação da execução orçamentária das receitas e despesas vinculadas à Taxa de Administração e aos 
Fundos Previdenciário e Financeiro. Entretanto, vislumbrou que não houve a segregação contábil 
necessária para a geração de balanços patrimoniais independentes. A relatora, citando outros julgados 
dessa Corte de Contas, manteve a irregularidade, porém, sem aplicação de multa, bem como sem 
expedição de determinação uma vez que a segregação contábil foi implementada pelo instituto em 2017. 
Nestes termos, o Plenário, à unanimidade, de acordo com o voto da relatora acompanhou os termos 
do voto prolatado. Acórdão TC nº 1775/2019-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
4.8 Previdência. Segregação de Massas. Estudo de Viabilidade. A demonstração de viabilidade 
orçamentária e financeira, inclusive quanto aos limites de despesa da LRF, é instrumento essencial para 
o planejamento e controle da despesa gerada pelos Planos Financeiros dos regimes optantes pela 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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segregação de massa. Na análise da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Rio Novo do Sul, referentes ao exercício de 2014, a área técnica desta Corte 
apontou que o Demonstrativo da Avaliação Atual de 2013 não evidenciou a projeção dos aportes de 
recursos anuais para custeio das insuficiências do Fundo Financeiro e, como consequência dessa 
omissão, a falta de verificação da capacidade orçamentária e financeira do município no custeio do 
referido fundo e em cumprir os limites da LRF. O relator verificou inicialmente, conforme 
esclarecimentos apresentados pela defesa, que a necessidade anual de desembolsos do ente, na verdade, 
foi demonstrada na Avaliação Atuarial para o período de 2013 a 2087, opinando por afastar esse ponto 
do indicativo de irregularidade. No que tange à ausência de análise de viabilidade dos aportes, o relator 
observou, da leitura dos arts. 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008 (vigente no exercício de 2014) que 
o déficit atuarial apurado na avaliação ou na reavaliação atuarial deveria ser equacionado por meio de 
um plano de amortização, custeado pela criação de uma contribuição previdenciária complementar ou 
pela fixação de aportes periódicos ao regime próprio, e que esse plano deveria ser submetido a estudo 
de viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive quanto ao impacto na LRF. A 
relatora observou, contudo, que o instituto não estava obrigado a demonstrar a viabilidade e o impacto 
fiscal para o enfrentamento do déficit, uma vez que havia optado pela segregação de massa em 2006, 
antes de alteração normativa introduzida em 2013, que estabeleceu tal exigência. Inobstante, entendeu 
que tal estudo “mostra-se um instrumento essencial ao planejamento e ao controle da despesa pública, 
em especial, da despesa gerada pelos Planos Financeiros dos regimes optantes pela segregação, já que 
a eventual insuficiência de recursos deve ser custeada pelo Ente, na forma do art. 2º, § 1º, da Lei Federal 
9.717/1998”. Ademais, acrescentou que a demonstração constitui uma medida de responsabilidade na 
gestão fiscal dos regimes próprios previdenciários, pois busca garantir o equilíbrio das contas públicas, 
mesmo nos casos de segregação de massas. Nestes termos, o Plenário, à unanimidade, de acordo com 
o voto da relatora determinou ao gestor do Instituto que providencie a elaboração dos levantamentos 
de sustentabilidade do regime próprio. Acórdão TC nº 1775/2019, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
4.9 Pessoal. Pensão Civil. Filha Maior Solteira. Cargo efetivo. Exclusão. Medida 
administrativa.  A exclusão de filha maior solteira ocupante de cargo público permanente da condição 
de beneficiária de pensão, realizada pelo próprio órgão pagador previamente à apreciação do ato de 
concessão pelo TCU, não impede que o Tribunal aprecie o mérito pela ilegalidade do ato, para que não 
reste qualquer dúvida acerca da impossibilidade de pagamento do benefício em situações da espécie 
(art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958). Acórdão nº 817/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.10 Pessoal. Pensão Civil. União estável. Comprovação. Decisão judicial. Estando 
comprovada, de modo inequívoco, a duradoura e estável convivência entre companheira e instituidor, 
ainda que não exista decisão judicial a respaldar essa união, a pensão concedida à companheira deve ser 
considerada legal para fins de registro. Acórdão nº 803/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.11 Pessoal. Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da 
União. É incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no 
art. 232, parágrafo único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério 
Público da União com base no vencimento do cargo imediatamente superior ou 20% de acréscimo, 
caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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subsídio, salvo as exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º). Acórdão nº 831/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.12 Aposentadoria e Direito Adquirido a Regime Jurídico. A Primeira Turma iniciou julgamento 
conjunto de agravos regimentais em reclamações ajuizadas em face de decisão supostamente contrária 
ao que decidido pelo STF na ADI 4.420. No caso, os reclamantes, titulares do cargo de escrevente 
notarial do Estado de São Paulo, tiveram suas aposentadorias concedidas nos termos da Lei 
10.393/1970, daquele estado. Posteriormente, foi promulgada a Lei estadual 14.016/2010, que revogou 
a norma anterior, e alterou as condições estabelecidas à época da concessão dos benefícios dos 
reclamantes. Em razão disso, ajuizaram ações declaratórias de revisão de aposentadoria, que foram 
julgadas improcedentes. Alegam que, no paradigma citado, determinou-se que os aposentados que já 
estavam em pleno gozo das suas aposentadorias, e dentro das regras da lei de 1970, não poderiam ser 
alcançados pelos efeitos da lei de 2010. O ministro Alexandre de Moraes (relator) votou pelo 
desprovimento do agravo e consequente procedência da reclamação, no que foi acompanhado pela 
ministra Rosa Weber. Preliminarmente, afastou a alegada nulidade na decisão agravada decorrente da 
ausência de citação. No ponto, ressaltou inexistir prejuízo, uma vez que a interposição do agravo 
possibilitou ao recorrente que trouxesse seus argumentos. Assim, se houvesse nulidade, foi sanada nessa 
oportunidade, em que exercido o contraditório. No mérito, afastou a ausência de aderência entre o ato 
reclamado e o paradigma invocado. Anotou que, no julgamento da referida ação direta de 
inconstitucionalidade, o Plenário assentou que a extinção da carteira de previdência das serventias não 
oficializadas do estado de São Paulo, embora possível por lei estadual, e operada pela lei de 2010, deve 
respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da 
nova lei. Considerou que os reclamantes já possuíam os requisitos necessários para aposentadoria 
anteriormente à nova lei, e o ato de concessão da aposentadoria foi aperfeiçoado em momento anterior 
à sua edição, nos termos da lei antiga. O STF entende que a inexistência de direito adquirido a regime 
jurídico ocorre nas hipóteses em que o indivíduo ainda não preenche os requisitos necessários para se 
aposentar no momento da alteração legislativa. Ele irá se aposentar, portanto, nos termos da nova regra. 
Por outro lado, aqueles que preenchem os requisitos para se aposentar antes da mudança de regime 
têm direito adquirido à sistemática anterior, existente à época em que preenchidos esses requisitos, 
mesmo que se aposentem durante a vigência da nova regra. Assim, evidente que os reclamantes foram 
indevidamente submetidos às regras da lei de 2010, pois suas aposentadorias foram concretizadas no 
regime anterior. Em divergência, os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio votaram pelo provimento do 
recurso. O ministro Luiz Fux considerou que o paradigma em exame de fato garante a situação jurídica 
de quem já preenche os requisitos para obtenção de aposentadoria, principalmente de quem já se 
aposentou. Entretanto, a lei de 2010 prevê novos critérios para reajustes futuros, e, nesse ponto, não 
há como garantir direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. Portanto, o STF não 
garantiu o direito à manutenção da indexação de benefício de aposentadoria, sequer impediu a 
majoração de alíquotas. O ministro Marco Aurélio reputou ocorrer nulidade quanto à falta de citação. 
No mérito, apontou a inexistência de desrespeito à decisão proferida pelo STF. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso para aguardar-se o voto de desempate do ministro Roberto Barroso. RCL nº 
37892, Informativo de Jurisprudência do STF nº 969, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 
 
4.13 Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão de 
ofício. Obrigatoriedade. A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter impositivo 
para aposentadorias por invalidez permanente de servidores que tenham ingressado no serviço público 
até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3889800
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm
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estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor nominal dos 
benefícios. Acórdão nº 204/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.14 Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta. É computável, 
como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de 
outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares 
competentes, nos termos da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a aplicação da regra prevista 
no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 205/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 
 
4.15 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. 
Setor privado. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para fins de 
contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação original 
do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico 
superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal. Acórdão nº 631/2020, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 
 
4.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. Alteração. 
Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má-fé, deve o TCU, 
ao apreciar ato de alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo permitido reavaliar 
situações já consolidadas por ocasião do registro do ato inicial. Acórdão nº 1232/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.17 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição 
previdenciária. O tempo de serviço religioso pode ser computado para fins de aposentadoria 
estatutária, desde que comprovado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (art. 
7º da Lei 6.696/1979). Acórdão nº 1273/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.18 Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão 
alimentícia. A percepção, pela ex-companheira, de pensão alimentícia estabelecida judicialmente em 
face de dissolução de união estável com o instituidor permite a repartição da pensão civil entre ela e o 
cônjuge supérstite. O fato de a união estável ter se configurado antes do casamento não interfere na 
legalidade do rateio, uma vez que não há distinção entre os dois institutos para fins civis. Acórdão nº 
643/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
4.19 Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União. É 
incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no art. 232, 
parágrafo único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério Público da 
União com base no vencimento do cargo imediatamente superior ou 20% de acréscimo, caso a 
aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio, salvo as 
exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º). Acórdão nº 831/2020, Boletim de Pessoal 
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do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.20 Acumulação de pensões. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. 
Remuneração. É legal a acumulação de pensão militar por morte com remunerações ou proventos de 
dois cargos constitucionalmente acumuláveis. Acórdão nº 1080/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 
76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 
 
5. Direito Tributário 

5.1. Responsabilidade tributária solidária de terceiros. É inconstitucional lei estadual que disciplina 
a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código 
Tributário Nacional (CTN). Com essa orientação, o Plenário julgou procedente pedido formulado em 
ação direta para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998, 
incluído pelo art. 13 da Lei 9.226/2009, ambas do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade 
tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no 
cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, economista e correspondente fiscal. 
Entendeu que a norma impugnada invadiu a competência do legislador complementar federal para 
estabelecer normais gerais sobre a matéria. Além de ampliar o rol das pessoas que podem ser 
pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário previsto pelos arts. 134 e 135 do CTN (1), dispôs 
diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiro. 
(1) CTN: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
de que forem responsáveis: I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II – os tutores 
e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III – os administradores de bens 
de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI – os 
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 
pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III 
– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” ADI nº 4845/MT, 
Informativo de Jurisprudência STF Nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta. A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do 
art. 149 da Constituição Federal (CF) (1) alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de 
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Com 
essa tese de repercussão geral (Tema 674), o Plenário concluiu julgamento conjunto de recurso 
extraordinário e de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nos quais se discutia o alcance da 
mencionada imunidade, que preceitua não incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico sobre as receitas decorrentes de exportação (Informativo 965). O colegiado julgou 
procedente o pedido formulado na ADI, para declarar a inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1º e 2º, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 971/2009 (2). Além 
disso, deu provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão impugnado e conceder 
ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas restrições presentes no art. 
245, §§ 1º e 2º, da IN da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) 3/2005 (3), no tocante às 
exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras. 
Prevaleceram os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, relatores da ADI e do 
recurso extraordinário, respectivamente. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, inexiste 
controvérsia a respeito da aplicação da aludida imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação 
direta, isto é, quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. 
Discute-se apenas relativamente às receitas decorrentes de exportação indireta, quando a produção é 
comercializada entre produtor e vendedor com empresas constituídas e em funcionamento no Brasil 
que destinem os produtos à exportação. Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em 
duas categorias: (i) a primeira, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei 
1.248/1972, que possuem Certificado de Registro Especial, chamadas habitualmente de trading 
companies; (ii) a segunda, formada com aquelas que não possuem o referido certificado e são 
constituídas de acordo com o Código Civil (CCv). O relator da ADI aduziu que a Administração 
Tributária dispensa o mesmo tratamento a ambas. Atualmente, ao adquirirem produtos no mercado 
interno para posterior remessa ao exterior, essas empresas já gozam de benefícios fiscais relacionados 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); às contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em seguida, asseverou que, em prestígio 
à garantia da máxima efetividade, a imunidade sobre as receitas de exportação também deve ser aplicada 
à hipótese das exportações indiretas. Não se trata de dar interpretação mais ampla e irrestrita para 
alargar o preceito. A regra da imunidade, diferentemente da isenção, deve ser analisada do ponto de 
vista teleológico/finalístico do Sistema Tributário Nacional. Dessa maneira, depreendeu que o escopo 
da imunidade contida no art. 149, § 2º, I, da CF é a desoneração da carga tributária sobre transações 
comerciais que envolvam a venda para o exterior. É evitar a indesejada exportação de tributos e permitir 
que os produtos nacionais se tornem mais competitivos no exterior, contribuindo para a geração de 
divisas e o desenvolvimento nacional. Destacou que a desoneração das atividades ligadas à exportação 
aparece como tendência explícita da CF, o que pode ser comprovado por regras que disciplinam a 
imunidade do IPI e do ICMS. Considerada a finalidade da norma imunizante, não há como 
simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações indiretas, de modo a tributar 
as operações realizadas no mercado interno e imunizar exclusivamente a posterior remessa ao exterior. 
Tributar a operação interna onera em verdade a exportação inteira e fere inclusive a livre concorrência. 
Não há razoabilidade em se excluir da imunidade a exportação indireta. A ideia da regra é permitir o 
favorecimento para quem vai exportar. Impende levar em conta se a destinação final é a exportação. 
Assim, o País lucra externamente, na balança comercial, e internamente, com a geração de renda e 
emprego. Por seu turno, o ministro Edson Fachin sublinhou que, em seu voto, analisou três tópicos 
para responder à questão constitucional submetida à repercussão geral: (i) a desoneração da tributação 
na cadeia produtiva exportadora; (ii) o regime jurídico da imunidade tributária; (iii) a exigibilidade de 
contribuição previdenciária a ser paga pela agroindústria, definida na concepção ampla de produtor 
rural (Lei 8.212/1991, art. 22A). Nessa dimensão, a decisão retomou observações e ponderações sobre 
a dinâmica do comércio internacional e sobre a aplicação do princípio do destino, realizadas nos 
julgamentos da ADO 25 e do RE 723.651, respectivamente. O ministro Fachin realçou premissa 
segundo a qual a desoneração dos tributos que influa no preço de bens e serviços deve estruturar-se, a 
princípio, em formato destinado à garantia do objeto, e não do sujeito passivo da obrigação tributária. 
Irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. (1) CF: “art. 149. Compete exclusivamente à 
União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
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observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...) § 2º As contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (...) I – não incidirão sobre as 
receitas decorrentes de exportação; ” (2) IN RFB 971/2009: “Art. 170. Não incidem as contribuições 
sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja 
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º 
do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 
2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada 
diretamente com adquirente domiciliado no exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com 
empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio 
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. ” 
(3) IN SRP 3/2005: “Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as 
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro 
de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo 
exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no 
exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento 
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente 
da destinação que esta dará ao produto”. (Revogada pela IN RFB 971/2009). ADI 4735/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 
5.3. Súmula nº 640. O benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de 
mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou 
reexportação para o estrangeiro. Súmula 640, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 665, disponível 
em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%2
7.  

 
5.4. Súmula nº 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da 
exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula nº 641, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 665, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%2
7.  

 
5.5 Compensação tributária. Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF. Distribuição de 
lucros ocorrida em exercício posterior ao da primeira retenção. Direitos de compensar entre 
períodos-bases distintos. Possibilidade. Decreto-lei nº 1.790/1980 e IN SRF nº 87/1980. 
Legislação superveniente. Lei nº 7.713/1988. Ausência de proibição. Supressão do direito de 
compensar entre calendário diverso por ato infra legal. IN SRF n 139/1989. Ilegalidade. É ilegal 
o art. 4º, I, da IN SRF nº 139/1989, que, ao suprimir a comunicação entre exercícios diferentes, traz 
inovação limitadora não prevista no Decreto-lei nº 1790/1980. Discute-se a possibilidade de se 
compensar o valor do Imposto de Renda recolhido sobre os lucros distribuídos às empresas 
estabelecidas no país com aquele incidente sobre lucros compartilhados com acionistas domiciliados 
no exterior, considerando que a apuração de ambos os tributos se deu em balanços encerrados em 
exercícios diversos. Debate-se, em particular, se a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 
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n. 139/1989, ao alterar a transposição de calendários e deixar de prever a compensação tributária de 
valores apurados em exercícios distintos, teria contrariado o regramento do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 
n. 1.790/1980. A par da já existente autorização para compensar o Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte com aquele a ser descontado no momento da distribuição de lucros, previsto no Decreto-lei n. 
1.790/1980, a Lei n. 7.713/1988 somou a possibilidade de serem compensados valores calculados com 
base, também, no lucro líquido apurado pela pessoa jurídica e enviados ao exterior, com incidência no 
encerramento do respectivo período-base. Registre-se que a lei é o único veículo normativo capaz de 
criar e estabelecer a configuração do direito à compensação tributária, vale dizer, de fixar os requisitos 
materiais e formais à sua fruição, e somente por intermédio dela é que se poderá impor limitações ao 
seu exercício, em observância à legalidade prevista no art. 5º, II, da Constituição da República. Nesse 
contexto, verifica-se que o Decreto-lei n. 1.790/1980 não estabeleceu restrição à compensação entre 
períodos diversos, isto é, não impôs nenhuma limitação temporal ao exercício de tal direito. Ademais, 
a possibilidade de compensar o Imposto sobre a Renda originalmente retido na fonte, em calendários 
diferentes, é direito que se extrai, primariamente, do próprio texto legal. Isso porque, dentre os 
requisitos legais para a compensação, previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 1.790/1980, não se 
verifica a condicionante de prazo, a evidenciar que a IN SRF n. 87/1980 limitou-se a explicitar o 
conteúdo da norma legal, reconhecendo a viabilidade da transposição de períodos, cuja opção era 
facultada ao contribuinte. O art. 35, § 4º, c, da Lei n. 7.713/1988, não exibe nenhuma proibição de 
compensar entre exercícios diferentes, como também não se verifica previsão de regulamentação de tal 
dispositivo por ato infralegal, diversamente da IN SRF n. 87/1980, cuja edição foi expressamente 
autorizada pelo art. 6º do Decreto-lei n. 1.790/1980. Noutro vértice, não se pode olvidar que os atos 
regulamentares devem observar não apenas o ato normativo do qual extraem validade imediata, mas 
também devem guardar conformidade com o arcabouço legal sobrejacente. Logo, a IN SRF n. 
139/1989, embora editada para regulamentar a Lei n. 7.713/1988, criou, no que concerne à 
compensação entre exercícios diversos, limitação conflitante com o Decreto-lei n. 1.790/1980, 
invadindo o plano exclusivo da lei. Portanto, o art. 4º, I, da IN SRF n. 139/1989, ao suprimir a 
comunicação entre exercícios diferentes, trouxe inovação limitadora não prevista na lei de regência, 
incorrendo, no ponto, em ilegalidade. REsp 1.628.374 – SP, Informativo de Jurisprudência do STJ n 
665, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/. 
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