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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
  
1.1 Licitações e Contratos 

1.1.1 Credenciamento. Hipótese de inexigibilidade de licitação. Critérios de classificação 
previstos em edital. Ilegalidade.  

1.1.2 Uma eventual omissão da União em atualizar os valores mínimos e máximos das 
modalidades contidas na Lei nº 8.666/93 não concede aos demais entes a 
possibilidade de editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória.  

1.1.3 A administração deverá admitir apenas propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens licitados cujos valores sejam inferiores a R$ 80.000,00. 

1.1.4 Sempre que o contrato administrativo vigorar por período não superior a 1 (um) 
ano, o contrato fará jus ao reajuste por índice, independente de requerimento do 
particular ou previsão contratual expressa.  

1.1.5 Representação da Lei nº 8.666/93. Edital de pregão presencial para contratação de 
empresa especializada em serviços de seguros de veículos para frota municipal. 
Exigência sem justificativa de índice de endividamento menor ou igual a 0,7. 
Restrição à competitividade da licitação. Representação procedente. Determinação.  

1.1.6 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Concorrência Pública. Contratação 
de empresa para coleta de resíduos com estação de transbordo e destinação final 
em aterro sanitário. Ofensa ao princípio da publicidade e da razoabilidade. 
Procedência parcial.  

1.1.7 Em caso de desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos com 
entes públicos federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI da Lei nº 8.666/1993 
podem permanecer em execução até o término de sua vigência, bem como mantidas 
as demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que 
digam respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de 
habilitação (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993). É também facultada à 
administração contratante a prorrogação desses contratos, desde que prevista no 
instrumento convocatório e demonstrado o interesse público e a vantajosidade da 
medida.  
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1.1.8 A participação de associação civis sem fins lucrativos em licitações somente é 
admitida quando o objeto da avença estiver em conformidade com os objetivos 
estatutários específicos da entidade.  

1.1.9 Consulta. Município. Contratação de empresa jornalística. Divulgação de atos 
oficiais. Meio eletrônico exclusivamente. Necessidade de previsão em Lei 
Municipal. Prejulgado. Remessa.  

1.1.10 Representação. Contrato. Concorrência. Serviços Laboratoriais. Não Pagamentos. 
Denúncia. Ilegitimidade. Recebimento como Representação. Precedentes. Ausência 
do Requisito de Admissibilidade.  

1.1.11 Tomada de Contas. Convênio. Prejudicial de Mérito. Prescrição da Pretensão 
Punitiva. Ocorrência. Comprovação da Aplicação dos Recursos Repassados. 
Contas Regulares, com Ressalva.  

1.1.12 Tomada de Contas. Convênio. Remessa Intempestiva. Ausência de Licitação e 
Cotação de Preços. Não comprovação do nexo causal. Irregularidade. Débito. 
Multas.  

1.1.13 Denúncia. Processo Licitatório. Irregularidades. Concessão de Medida Cautelar. 
Suspensão da Execução do Contrato. Indícios de Restrição Indevida à 
Competitividade Decorrente de Exigências Ilegais. Configuração do Fumus Boni Juris 
e do Periculum in Mora. Notificação do Agente Público Responsável.  

1.1.14 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Licitação e Cotação de Preços. 
Comprovação Parcial do Nexo Causal. Irregularidade. Débito. Não aplicação de 
Multas. Prescrição de Pretensão Punitiva.  

1.1.15 Consulta. Organização Social. Qualificação no âmbito do Ente Federado 
Contratante. Contratação Direta por Dispensa de Licitação. Prestação de Serviço 
do Contrato de Gestão Prévio. Possibilidade. Inexigibilidade. Comprovada 
Inviabilidade de Competição. Qualificação da Organização Social por Outro Ente. 
Possibilidade.  

1.1.16 Representação. Compra de passagens áreas sem intermediação. Uso de 
credenciamento para aquisição. Inexistência de ilegalidade ou irregularidade pelos 
representados. Improcedência.  

1.1.17 Consulta formulada em tese. Preenchimento dos requisitos regimentais. 
Admissibilidade. Questionamento acerca da possibilidade de contratação, mediante 
inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, I, da Lei 8.666/93, em relação à 
empresa anteriormente contratada para o mesmo objeto.  

1.1.18 Tomada de Contas. Convênio. Grave infração à norma legal. Nexo causal. 
Confirmação parcial. Irregularidade das Contas. Débito. Multas.  

1.1.19 Representação. Aquisição de Medicamentos. Regulação de Mercado. Tetos e 
Preços. Anulação de empenho. Atos discricionários. Parcial procedência. 
Recomendação.  

1.1.20 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Contas Irregulares. 
Licitação. Pregão presencial. Modalidade indevida. Publicação. Aviso do Edital. 
Especificação do objeto licitado. Convênio. Contrapartida. Previsão e aplicação. 
Obrigatoriedade. Não provimento.  

1.1.21 Consulta. PRODEPA. Empresa Pública. Adesão. Sistema de Registro de Preços 
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outro Ente Federativo. 
Possibilidade. Consulta deve ser formulada em tese.  

1.1.22 Denúncia, com Medida Cautelar. Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 
008/SESPA/2019. Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 
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Serviços de Agendamento de Viagens Destinadas ao Programa de Tratamento de 
Fora do Domicílio. TCDF do Estado do Pará. Violação do Decreto Estadual nº 
1.106/2014. Direcionamento do Processo para Benefício de Empresas Específicas. 
Não comprovação. Improcedência da representação. Anexação à prestação de 
contas de gestão da SESPA.  

1.1.23 Representação da Lei nº 8.666/93, art. 87, inciso III. Cláusula restritiva. Inclusão 
no cadastro dos impedidos de licitar. Pareceres uniformes. Pela procedência parcial 
sem aplicação de multas. Recomendações.  

1.1.24 Representação da Lei nº 8.666/93. Transporte escolar. Procedência parcial. 
Exigência de firma reconhecida para comprovação de autenticidade. Lei nº 
13.726/2018. Recomendação.  

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 da proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta 
referir (art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93; art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001; e art. 
37, inc. XXI, da Constituição Federal).  

1.1.26 Contrato Administrativo. Parecer em Consulta TC nº 24/2019-Plenário. Sobre 
reajuste e repactuação de contrato administrativo e a possibilidade de concessão 
automática ou mediante requerimento, bem como sobre a possibilidade de 
ocorrência de preclusão de pagamento retroativo.  

1.1.27 Contrato Administrativo. Os acréscimos e supressões contratuais, limitados a 25% 
devem ser calculados sobre o valor de cada contrato celebrado, quando originado 
de licitação realizada em lotes, e não sobre o procedimento licitatório como um 
todo.  

1.1.28 Licitação. É regular a exigência do cadastro no DER e do Certificado de Registro 
Nacional de Transportador Rodoviário de Carga – RNTRC e ANTT como 
requisitos de habilitação em licitação para serviços de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros.  

1.1.29 Licitação. A exigência de comprovante de propriedade do sistema de informação 
não pode ser exigida como condição para habilitação, sendo possível sua exigência, 
contudo, para formação de pontuação técnica, objetivando a definição da proposta 
vencedora.  

1.1.30 Licitação. É possível a exigência do certificado ISO 9000 como objeto de pontuação 
no julgamento de proposta técnica em licitação.  

1.1.31 Licitação. É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre 
os convidados na modalidade de licitação-convite, desde que, por limitações do 
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, seja impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3º do artigo 22 da Lei Federal nº 
8.666/93, sendo que essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição de convite, nos termos do § 7º do artigo 22 a Lei 
Federal nº 8.666/93. 

1.1.32 Contratação direta. A decretação de estado de emergência não é causa suficiente 
para justificar a contratação direta por dispensa de licitação, sendo necessária a 
demonstração de nexo entre o objeto a ser contratado e a necessidade pública de 
caráter emergencial.  

1.1.33 Licitação. O administrador, ao confeccionar o edital, tem discricionariedade para 
eleger os requisitos de qualificação econômico-financeira, dentre aqueles previstos 
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no artigo 31 da lei 8.666/93, uma vez que os critérios previstos constituem um rol 
máximo, e não mínimo, de possíveis exigências.  

1.1.34 Responsabilidade. O fato de a empresa não participar da elaboração do edital e do 
orçamento base da licitação não a isenta de responsabilidade solidária pelo dano na 
hipótese de recebimento de pagamentos por serviços superfaturados, pois cabe à 
licitante ofertar preços compatíveis com os praticados no mercado (art. 43, inciso 
IV, da Lei nº 8.666/1993), independente de eventual erro cometido pela 
Administração quando da elaboração do edital e do orçamento.   

1.1.35 Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento 
licitatório.  

1.1.36 Concessão de Cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM.  
1.1.37 Contrato. Aquisição de software. Licença de uso e licença permanente. Formas de 

remuneração pela prestação de serviços de tecnologia da informação.  
1.1.38 Licitação. Descrição do objeto. Termo de referência. Especificação clara e precisa.  
1.1.39 Licitação. Dispensa. Procedimento administrativo.  
1.1.40 Licitação. Inexigibilidade. Serviços jurídicos rotineiros. Concessão de 

aposentadorias.  
1.1.41 Licitação. Pareceres jurídicos. Conteúdo genérico.  
1.1.42 Despesa. Ordem Cronológica. Art. 5º, caput, Lei 8.666/93. Regulamentação. 

Normatização de aspectos complementares. 
1.1.43 Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Orçamento estimativo.  
1.1.44 “Projeto Mais Médicos do Brasil”. Médico de nacionalidade estrangeira cooperado. 

Direito subjetivo de permanência no programa social. Inexistência.   
1.1.45 Convênio. Lei Agnelo/Piva. Admissão de pessoal. Seleção de pessoal. Processo 

seletivo.  
1.1.46 Convênio. Execução física. Desvio de objeto. Meta. Remanejamento. Concedente. 

Autorização. Consulta.  
1.1.47 Licitação. Pregão. Negociação. Obrigatoriedade.  
1.1.48 Licitação. Participação. Restrição Sicaf. Apenação. Sanção administrativa.  
1.1.49 Convênio. Prestação de contas. Documentação. Nexo de causalidade. Recibo. Nota 

fiscal. Identificação.  
1.1.50 Tomada de Contas Extraordinária. Instituição de cláusula ilegal e gravemente 

restritiva da competitividade em edital de licitação. Não vinculação dos contratos à 
referida cláusula. Aditamento dos ajustes sem motivação. Contratada empresa de 
parente de ocupante de cargo do primeiro escalão da Administração Pública 
Municipal. Ausência de adequado planejamento. Irregularidade e multas.  

1.1.51 Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão Presencial. Possível irregularidade 
consistente no excesso de formalismo na desclassificação da proposta da empresa. 
Representante. Ratificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão 
do certame.  

1.1.52 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Aquisição de medicamentos. Prática 
de sobrepreço, observada na comparação dos preços praticados nos certames 
impugnados com os constantes no Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério 
da Saúde. Não adoção do Código BR para caracterização do medicamento a ser 
adquirido. Pela procedência parcial com a expedição de recomendação, sem 
aplicação de sanções.  

1.1.53 Representação da Lei nº 8.666/1993. Medida cautelar de suspensão do Pregão 
Presencial. Homologação.  
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1.2 Pessoal  

1.2.1 Membro do Ministério Público estadual. Ação Civil para perda do cargo. Causa de 
pedir não vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992. Tribunal de Justiça. 
Art. 38, § 2º, da Lei nº 8.625/1993.   

1.2.2 Admissão de pessoal. Concurso Público. Contratação de instituição. Avaliação. 
Termo de Referência. Registro, com expedição de recomendação.  

1.2.3 Admissão de pessoal complementar. Arredondamento dos números fracionados 
relativos às vagas reservadas para deficientes. Pela legalidade e registro das 
admissões de pessoal, com expedição de recomendação.  

1.2.4 Consulta. Acumulação de cargo de Prefeito Municipal com exercício da medicina 
na iniciativa privada. Médico. É possível, ao Prefeito Municipal, exercer atividade 
privada durante o mandato. Pelo conhecimento e resposta à consulta.  

1.2.5 Consulta. Câmara Municipal. Compatibilização de mandato classista com o 
pagamento de vantagens, gratificações e auxílio alimentação. Suspensão do prazo 
de cumprimento de estágio probatório para fim de estabilidade e de avaliação para 
progressão funcional por merecimento. Princípio da liberdade sindical e vedação à 
limitação de concorrência à gestão de sindicato. Possibilidade de contratação de 
empresa ou terceirização temporária para o exercício das funções de servidor 
licenciado. Servidor público que cumula cargo eletivo de vereador: impossibilidade 
de atribuição de funções que extrapolem às do cargo ocupado, em razão do 
princípio da separação de poderes.  

1.2.6 Auditoria in loco. Instituto Geral de Perícia. Servidores. Controle de Jornada. 
Registro meramente formal de comparecimento. Irregularidade. Multa.  

1.2.7 Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento 
ao Erário. Imputação de Débito.  

1.2.8 Consulta. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Parentesco por afinidade até 3º Grau 
inclusive. Independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional. Não 
aplicação do art. 1.595 do Código Civil.  

1.2.9 Consulta. Caso concreto. Não conhecimento. Concurso Público. Nível de 
Escolaridade. Previsão em Edital. Divergência com o previsto em Lei Municipal.  

1.2.10 Consulta em Tese. Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Aplicabilidade 
da Lei Estadual nº 8.745/18. Unanimidade.  

1.2.11 Recurso de Reexame. ITERPA. Admissão de Pessoal. Contratos temporários. 
Sessão Julgamento. Ausência Notificação. Registro de Contratos. Multa 
Intempestividade Remessa. Decisão-Surpresa. Violação Contraditório. Ampla 
defesa. Nulidade Multa. Decisão Processual. Princípio do Formalismo Moderado. 
Primazia Decisão de Mérito. Utilidade Processo. Provimento Recurso. Exclusão 
Multa.  

1.2.12 Recurso de Reexame. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Ato sujeito à 
Registro. Admissão de Pessoal. Vício Insanável. Não Ocorrência. Negativa de 
Provimento.  

1.2.13 Consulta. Requisitos de Admissibilidade. Preenchidos. Lei Estadual nº 8.426/2016. 
FAPAESPA. Enquadramento. Agência de Fomento e Instituição Científica e 
Tecnológica no Pará – ICT/PA. Impossibilidade. Fundação de Apoio. Terceiro 
Interveniente. Parceria de Direito Público. Inviabilidade Jurídica.  
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1.2.14 Admissão de Pessoal. Contratação por Tempo Determinado. Substituição de 
Servidor Temporário. Efeitos Financeiros Exauridos. Perda do Objeto. Extinção 
do Feito sem Resolução do Mérito. Resolução nº 18.990/2018. Manutenção de 
vínculo após o exaurimento do contrato. Desligamento.  

1.2.15 Recurso de Reconsideração. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
Capacidade Processual Excepcional. Capacidade judiciária. Defesa de interesses e 
prerrogativas institucionais. Intempestividade não declarada. Moderação 
formalidade. Verdade material. Determinação. Nulidade. Não ocorrência. 
Contraditório. Desnecessidade. Primazia da solução integral. Mérito recursal. 
Instrução normativa STN 1/1997. Entes estatais. Aplicabilidade.  

1.2.16 Responsabilidade. Pessoal. Cessão de Pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio 
de função. Multa.  

1.2.17 Tomada de Contas Extraordinária. Pagamento de TIDE. Servidores 
comissionados. Afronta ao v. Acórdão nº 1072/06-STP. Pela procedência com 
condenação à restituição de valores.  

1.2.18 Servidor público estatutário e competência. 
1.2.19 Pessoal. Parecer em Consulta TC nº 26/2019. Sobre a contratação de médicos 

peritos para realização de inspeção para fins de aposentadoria por invalidez.  
1.2.20 Pessoal. É legítima a acumulação de aposentadoria por invalidez com a gratificação 

por exercício de atividade de dirigente sindical.  
1.2.21  Pessoal. A acumulação do cargo de procurador jurídico com a função de pregoeiro 

é incompatível com o princípio da segregação das funções.  
1.2.22 Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de 

trabalho. Controle e registro de frequência de servidores públicos.  
1.2.23 Ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia 

sobre servidores fantasmas.  
1.2.24 Recurso de Reconsideração. Procuradores Municipais. Honorários de 

Sucumbência. Teto Remuneratório. Fracionamento. Devolução de Valores.  
1.2.25 Representação. Cargos em Comissão. Concessão de Triênios. Licença-Prêmio. 

Previsão legal. Regularidade.  
1.2.26 Tomada de Contas Especial. Estatuto do magistério. Afastamento. Curso de 

atualização, aperfeiçoamento e pós-gradução. Vencimentos integrais. 
Condicionalidades. Descumprimento. Dano ao erário.  

1.2.27 Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento 
ao Erário. Imputação de Débito.  

1.2.28 Pessoal. Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. 
Promoção. 

1.2.29 Presunção de Inocência e eliminação do concurso público.  
1.2.30 Processo de servidor. Licença para exercício de cargo de Vereador. Possibilidade do 

servidor eleito, que em período anterior exerceu as atividades de seu cargo efetivo 
e da vereança, alegar posteriormente a incompatibilidade de horários, optando pela 
remuneração do vínculo efetivo mantido com esse Tribunal, posto tratar-se de 
avaliação que cabe primordialmente ao mesmo, até porque a atividade da vereança 
não abrange somente a realização de sessões. O afastamento para exercício de 
mandato, sendo um direito líquido e certo do servidor, não equivale à cessão 
funcional prevista no artigo 111 da Lei Estadual nº 19.573/18, que tem caráter 
discricionário, não sendo possível obrigar, por analogia ao previsto em tal 
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dispositivo legal, que a Câmara Municipal efetue o ressarcimento das despesas com 
a remuneração do servidor eleito. Deferimento, com ônus do pagamento a ser 
suportado integralmente por esta Corte.  

1.2.31 Admissão de pessoal. Concurso Público. Previsão, no edital, de aplicação do 
Decreto que limita a acumulação de cargos/empregos públicos autorizada pelo 
artigo 37, XVI, da Constituição Federal, a uma carga horária semanal máxima de 48 
horas. Modificação da jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores, que 
fixavam jornadas máximas. Sendo os cargos acumuláveis, é necessário verificar 
apenas a compatibilidade de horários. Determinação ao ente para que adote 
providências no sentido de adequar os atos normativos locais ao entendimento 
fixado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Legalidade e registro, 
com determinação.  

1.2.32 Consulta. Implantação de horário especial de trabalho para servidores públicos 
municipais motoristas da área da Educação, remunerados com recursos 
provenientes do FUNDEB.  

1.2.33 Consulta formulada em tese. Conhecimento. Possibilidade de pagamento de 
adicional/gratificação de insalubridade e periculosidade a servidores que exerçam 
função gratificada ou estejam investidos, cumulativamente ou não em cargos em 
comissão, desde que haja lei local que preveja, institua e regularmente os adicionais 
e perícia técnica conforme a condição adversa a que o servidor resta submetido.  

1.2.34 Representação. Suposta veiculação de promoção pessoal. Pareceres uniformes. 
Improcedência.  

1.2.35 Pessoal. Cessão de pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio de função. Multa.  
1.2.36 Ascenção funcional. Impugnação. Decadência. Inconstitucionalidade.  
1.2.37 Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. STF. Recurso 

extraordinário.  
1.2.38 Remuneração. Vantagem pecuniária. Gratificação de desempenho. VPNI. 

DNOCS.  
 

1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 É possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes de nível 

médio, técnico e superior de instituições de ensino.  
1.3.2 Em concurso público para cargos do quadro de pessoal de uma autarquia, o excesso 

de arrecadação aferido pertence à própria entidade.   
1.3.3 As normas da Lei nº 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 

administração direta, às autarquias e às fundações públicas no que concerne às 
atividades que não compreendam o exercício de parcela do poder estatal.  

1.3.4 Comunicação de Irregularidade. Diárias. Câmara Municipal. PROAR. Ausência de 
manifestação. Ausência de comprovação das viagens. Descumprimento da 
legislação municipal. Procedência parcial com ressarcimento, recomendação e 
multa.  

1.3.5 Recurso de Reconsideração. Fundosocial. Comprovação de Realização de Objeto. 
Ausência. Notas Fiscais Fotocopiadas. Imputação de Débito. Falecimento do 
Responsável. Espólio. Dano. Obrigação de Reparar. Herdeiros.  

1.3.6 Consulta. Fundação Hospitalar. Criação. Contratação direta com a Iniciativa 
Privada. Terceirização de Serviço. Classificação das Despesas de Pessoal. Folha de 
Pagamento.  
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1.3.7 Consulta. Município. Fundo Público. Documentos Fiscais. CNPJ próprio ou o do 
Município.  

1.3.8 Representação. Autarquia. Contratação. Serviços Advocatícios. Princípio do 
Concurso Público. Irregularidade. Limitação de tempo na comprovação técnica. 
Multa.  

1.3.9 Tomada de Contas. Convênio. Cumprimento Parcial do Objeto. Despesas 
Extemporâneas. Devolução Parcial do Recurso Conveniado. Ausência de Nexo de 
Causalidade. Solidariedade da Pessoa Contratada Afastada. Irregularidade.  

1.3.10 Prestação de Contas. Convênio. Extravio da Documentação. Caso Fortuito ou 
Força Maior. Impossibilidade de Julgamento de Mérito. Contas Iliquidáveis. 
Trancamento. Arquivamento dos Autos.  

1.3.11 Tomada de Contas. Convênio. Documentos de Despesa. Segunda Via. Outros 
Documentos. Regularidade. Dever de Prestar Contas. Omissão. Irregularidade. 
Multa. Remessa de Cópias ao Ministério Público do Estado.  

1.3.12 Consulta. Formulação em Tese. Ausência de Interesse Subjetivo. Resposta. Caráter 
Normativo. Pedidos de Desistência. Impossibilidade.  

1.3.13 Tomada de Contas. Convênio. Responsabilidade solidária. Acompanhamento e 
Fiscalização. Servidor. Indicação. Laudo Conclusivo. Execução Física. Exclusão da 
Imputação de Débito à Ex-Gestora da Entidade Concedente. Multas. Prescrição. 
Contas Irregulares com Devolução.  

1.3.14 Tomada de Contas. Convênio. Omissão no Dever de Prestar Contas. 
Irregularidade. Não comprovação de boa e regular aplicação dos recursos 
repassados. Débito. Falecimento do responsável. Não cominação de multas. Caráter 
personalíssimo. Responsabilidade solidária. Gestor Concedente. Dolo ou Culpa não 
caracterizado.  

1.3.15 Pedido de Rescisão. Violação literal de dispositivo de Lei. Ausência de Notificação 
de Julgamento do Procurador Devidamente Habilitado. Descumprimento de 
Norma Regimental. Inobservância do Devido Processo Legal. Prejuízo ao 
Contraditório e a Ampla Defesa. Vício Insanável. Nulidade Absoluta da Decisão.  

1.3.16 Tomada de Contas. Convênio. Nexo de causalidade demonstrado. Falha de 
natureza formal. Contas regulares com ressalva.  

1.3.17 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito.  

1.3.18 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas. Convênio. Fracionamento de 
Despesas. Constatação. Irregularidade. Comprovantes de despesa. Laudo 
conclusivo. Cumprimento do objeto. Débito. Ausência. Parcial provimento.  

1.3.19 Pedido de Rescisão. Documento novo. Não comprovação. Alegação. Fatos ou 
Elementos Novos. Inexistência. Desprovimento do pedido.  

1.3.20 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. 
Multas. Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 

1.3.21 Consulta. Convênio. Aditivação.  Auxílio transporte. Princípio da Legalidade. 
Auxílio Financeiro. Portaria Interministerial nº 163 – STN/SOF. LRF. Bolsas de 
Estudo. Recibo. Substituição. Ordem bancária. SIAFI. Possibilidade. Resolução nº 
18.857/2016-TCE. Documento comprobatório de despesa. Comunicação. Meio 
eletrônico. Diploma normativo. Necessidade.  

1.3.22 Prestação de Contas. Convênio. Falha formal. Ressalva. Nexo Causal. Confirmado. 
Contas regulares com ressalva.  
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1.3.23 Embargos de declaração. Efeitos modificativos. Omissão. Prescrição da pretensão 
punitiva. Ocorrência. Provimento.  

1.3.24 Tomada de Contas. Convênio. Análise da Legalidade. Verdade material. 
Alimentação de preso. Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade. Contas 
irregulares sem devolução. 

1.3.25 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. 
Responsabilidade. Solidariedade. Relatório de acompanhamento, controle e 
fiscalização do convênio. Ausência. Prescrição da pretensão punitiva. Lei nº 
9.873/1999. Analogia. Aplicação. Não ocorrência. Contas irregulares. Devolução. 
Multas. Remessa de cópia ao Ministério Público do Estado do Pará.  

1.3.26 Recurso de Reconsideração. Convênio. Execução física. Nexo de causalidade. 
Inexistência. Ônus do gestor de comprovar a correta aplicação dos recursos 
públicos. Período de gestão. Guarda de documentos. Não provimento.  

1.3.27  Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. 
Irregularidade. Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
repassados. Débito. Multas. Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei 
nº 9.873/99.  

1.3.28 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas. Citação. Nulidade. 
Instrumentalidade das Formas. Débito. Responsabilidade Solidária. Ônus da Prova. 
Órgão de Controle. Não desincumbência. Não provimento.  

1.3.29 Recurso de Reconsideração. Conhecimento. Convênio. Ausência de 
Acompanhamento e Fiscalização do Convênio. Débito. Responsabilidade Solidária. 
Afastamento. Circunstâncias do caso concreto. Prescrição da Pretensão Punitiva. 
Prazo Quinquenal. Dies a Quo. Data em que a irregularidade foi cometida. Multa 
pelo débito. Prescrição da Pretensão Punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 
Provimento.  

1.3.30 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. 
Irregularidade. Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
repassados. Débito. Multas.  

1.3.31 Reponsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Débito. Julgamento de 
contas. Multa. Gestor.  

1.3.32 Gestão Administrativa. Administração federal. Acordo de leniência. Reparação de 
dano. Processo administrativo. Competência. Combate à corrupção.  

1.3.33 Comunicação de Irregularidade convertida em Tomada de Contas Extraordinária. 
Diárias. Poder Legislativo Municipal. Exercício de 2015. Despesas elevadas. 
Inexistência de contrariedade à norma local. Manifestações uniformes. Procedência 
em parte. Recomendação.  

1.3.34 Consulta. Câmara Municipal. Atividades permanentes e compatíveis com a natureza 
e formação exigida para acesso ao cargo deverão ser incluídas nas atribuições do 
cargo mediante lei ou ato infralegal. A concessão de reajuste e a criação de 
gratificação deverão ser feitas mediante lei específica, observadas as 
disponibilidades financeiras e previsão orçamentária.  

1.3.35 Consulta. Prestação de serviços de transporte universitário por parte dos 
municípios. Possibilidade.  

1.3.36 Consulta. Limite prudencial. Atualização do piso salarial nacional do magistério. 
Questão analisada em outra consulta com efeito normativo. Complementação.  



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 10 de 104 

1.3.37 Prestação de Contas Anual do Fundo da justiça do Poder Judiciário do Estado do 
Paraná, exercício de 2018. Julgamento pela Regularidade das contas com 
Recomendação para que seja dado atendimento à Lei de Acesso à Informação.  

1.3.38 Prestação de Contas Anual. Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária – SESP. Atraso no envio de dados do SEI-CED. 
Pagamentos de despesas estranhas à Administração Pública. Fornecimento de 
auxílio alimentação mediante cartão refeição a policiais militares. Art. 71 da Lei 
Estadual nº 3417/73. Ausência de registro do patrimônio. Inventário sem 
localização de todos os bens. Regularidade com ressalvas, recomendações e multa.  

1.3.39 Responsabilidade. O controlador interno não pode ser responsabilizado 
solidariamente por atos irregulares de terceiros que não tenham resultado em danos 
ao erário, ainda que o parecer do controle interno tenha realizado análise de 
documentos dos quais poderiam extrair tais ilegalidades.   

1.3.40 Inspeção de veículos de transporte escolar. Descumprimento de normas nacionais 
de trânsito.  

1.3.41 Recuperação estrutural do viaduto situado na Av. Jamel Cecílio, Goiânia.  
1.3.42 Responsabilidade. Prefeito municipal. Ausência de dolo ou má-fé. Delegação de 

atribuições. Culpa in vigilando e in elegendo.  
1.3.43 Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Circunstância atenuante. Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro. Sanção.  
1.3.44 Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro. Rejeição das alegações de defesa.   
1.3.45 Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário.  
1.3.46 Responsabilidade. Julgamento de contas. Irregularidades. Materialidade. Gestão. 

Avaliação. Contas ordinárias.  
1.3.47 Responsabilidade. SUS. Fundo Municipal de Saúde. Gestor de saúde. Secretário. 

Presunção relativa.  
1.3.48 Prestação de Contas de Entidade Municipal. Ausência de documentos. 

Divergências contábeis e incremento do passivo a descoberto não justificados. 
Irregularidade das contas, com aplicação da multa administrativa.  

1.3.49 Tomada de Contas Extraordinária. Irregularidades apuradas no exame das contas 
municipais do exercício de 2011 referentes ao controle na realização de horas extras 
e ao pagamento de horas extras a ocupantes de cargos de chefia. Ressalvada quanto 
às falhas em procedimentos de compra. Aplicação de multa ao responsável e 
emissão de determinações ao Município.  

1.3.50 Prestação de Contas do Consórcio Municipal. Regularidade, ressalvada a forma de 
provimento dos cargos de assessor contábil e de controlador interno e o 
descumprimento à Lei de Acesso à Informação, com a expedição de recomendação 
ao Chefe do Poder Executivo. Itens admitidos no escopo da prestação de contas 
por despacho de abertura do contraditório do relator originário, abrangidos na 
fiscalização de que trata o art. 70 da Constituição Federal.  
 

1.4 Formas de Intervenção do Estado na Propriedade  
1.4.1 Limitação administrativa. Pretensão indenizatória. Ação de desapropriação indireta  
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1.5. Parceria Público-Privada  

1.5.1. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, o poder concedente deve apresentar 
projeto público de referência com nível de anteprojeto de engenharia que atenda aos 
elementos descritos no art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 12.462/2011, que instituiu o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.  

1.5.2. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, não é recomendável vincular o 
concessionário, durante a execução contratual, ao projeto público de referência ou à 
proposta técnica por ele apresentada, sob pena de se deslocar o risco do projeto, que 
naturalmente é alocado ao parceiro privado, ao parceiro público.  

1.5.3. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de pareceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, é recomendável vincular a 
remuneração do concessionário ao seu desempenho, sendo este avaliado através de 
metas e indicadores, os quais, preferencialmente, devem ser considerados de forma 
individualizada (sem ponderação das notas) para fins de descontos remuneratórios. 
 

2. Direito Constitucional  
2.1 Fundação Habitacional do Exército – FHE. Equiparação à entidade autárquica 

federal. Impenhorabilidade de bens.  
2.2 Não é cabível a atuação concreta e individualizada do Poder Legislativo na eleição 

de políticas públicas, bem como na adoção de medidas de fomento e execução, em 
matéria de assistência social.  

2.3 Competência do TCU. Empresa privada. Combate à corrupção. Reparação do 
dano. Tomada de Contas Especial.  

2.4 Competência do TCU. Previdência complementar. Abrangência. Entidade fechada 
de previdência complementar. Tomada de Contas Especial. Instauração.  

2.5 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Direito subjetivo. 
Interesse privado. Representação.  

2.6 Tomada de Contas Extraordinária. Reposição inflacionária do último ano anterior 
ao início do mandado, quando inexistente novo ato fixatório de proventos do 
Prefeito e do Vice-Prefeito. Não incidência do princípio da anterioridade nem da 
vedação do art. 9º da IN nº 72/2012. Irregularidade afastada.  

2.7 Mandado de Injunção: contagem diferenciada de tempo de serviço.  
2.8 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Licitação. Fraude. 

Lucro. Sanção.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Finanças Públicas. PNAE. Recursos financeiros. Natureza jurídica. PNATE. 

PDDE. FNDE.  
3.2 Finanças Públicas. O objetivo do art. 55 da LRF é dar transparência ao montante 

das disponibilidades de caixa e dos restos a pagar de despesas não liquidadas 
inscritos, sendo uma importante ferramenta de gestão ao final de cada exercício, 
para evidenciar o cumprimento do art. 42 da mesma lei ao final do mandato. 
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Eventuais desequilíbrios que sejam justificados ou que representem valor de pouca 
relevância não têm o condão de provocar a rejeição das contas do mandatário.  

3.3 Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias.  
3.4 Despesa. Restos a pagar. Limitação de empenho e de movimentação financeira. 
3.5 Representação. Ausência de providências para cobrança judicial de débitos 

imputados por esta Corte de Contas. Procedência. Multas.  
3.6 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Eficácia da lei. Responsabilidade 

fiscal. LDP.  
3.7 Finanças Públicas. Despesa Pública. Empresa Estatal. Empresa estatal não 

dependente. Empresa estatal dependente. Responsabilidade fiscal. Consulta.  
3.8 Finanças Públicas. Transferências constitucionais e legais. Vedação. FAT. 

Convênio. Prestação de contas. Pendência. Consulta.  
3.9 Tomada de Contas Extraordinária. Transferências voluntárias realizadas pelo Poder 

Executivo do Município à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. 
Exercícios financeiros de 2001 a 2004. Ausência de prestação de contas e de 
comprovação da aplicação dos valores repassados. Procedência, com recolhimento 
de valores.  
 

4. Direito Previdenciário 
4.1 Revisão de benefício previdenciário. Sobreposição de normas. Apuração do salário 

de benefício. Aplicação da regra definitiva mais favorável que a regra de transição. 
Ingresso do segurado anterior à Lei nº 9.876/1999.  

4.2 É possível a revisão de aposentadoria por invalidez, mediante apresentação de 
certidão de tempo de contribuição que demonstre o recolhimento por período 
anterior ainda não contabilizado.  

4.3 A inadmissibilidade da tríplice acumulação alcança todos os cargos, empregos e 
funções públicas remuneradas, inclusive as derivadas de contratos temporários.  

4.4 Recurso de Reexame. Aposentadoria. Vício de Comunicação. Endereço 
Insuficiente. Comunicação por Edital. Princípios do Contraditório e da Ampla 
Defesa. Violação. Provimento.  

4.5 Recurso de Reexame. Conhecimento. Aposentadoria. Regime Próprio de 
Previdência Social. Servidor Temporário. Emenda Constitucional nº 20/1998. 
Direito Adquirido. Inexistência. Violação à Segurança Jurídica. Não demonstrada. 
Não provimento.   

4.6 Aposentadoria. ATS. Tempo de serviço prestado na iniciativa privada. 
Impossibilidade. Princípio da Insignificância. Princípio da Segurança Jurídica. 
Estabilização. Inaplicabilidade. Redução de parcela. Retificação do ato. Inércia. 
Denegação do Registro. Determinação.  

4.7 Aposentadoria. Concessão Inicial. Adicional de Cargo em Comissão e Função 
Gratificada. Antinomia entre Lei nº 5.810/1994 (RJU) e a Lei Complementar 
22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil). Prevalência da Lei Complementar 
22/1994. Deferimento do registro.  

4.8 Aposentadoria por invalidez. Laudo médico pericial. Incapacidade definitiva para 
o trabalho. Proventos proporcionais. Inexistência de registro formal do ato de 
admissão. Comprovação da admissão original via certidão expedida pelo INSS. 
Publicação retroativa do ato de nomeação convalidou a admissão original. Exame 
de legalidade do ato. Competência Constitucional do TCE. Instrução simplificada. 
Fundamentação legal e cálculos dos proventos corretos. Processo regular.  
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4.9 Exame da legalidade. Aposentadoria. Cumulatividade de proventos. Possibilidade. 
Registros concedidos. 

4.10 Aposentadoria. Concessão Inicial. Provimento Derivado de Cargo sem Concurso 
Público. Inconstitucionalidade. Efeito Ex Tunc da ADIN 837/DF. Vedação a partir 
de 17.02.1993. Boa-fé e Segurança jurídica. Deferimento do Registro.   

4.11 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo de inatividade. Tempo ficto. Vantagem 
pecuniária.  

4.12 Consulta. Polícia Militar. Repristinação. Aplicação do Artigo 127 da Lei Estadual 
nº 4.491/1973 com redação dada pelo Artigo 3º da Lei Estadual nº 4.802/1978. 
Impossibilidade. Modulação de Efeitos.  

4.13 Ato de inativação. Servidor que ingressou antes da Constituição de 1988 e sem 
concurso público. Vinculo celetista. Impossibilidade de fruição de verbas atinentes 
a servidores estatutários. Necessidade de exclusão do adicional por tempo de 
serviço. Pelo excepcional registro e determinação para exclusão da citada verba.  

4.14 Ato de inativação. Aposentadoria por invalidez permanente. Ausência de cálculos 
de proventos. Determinações não cumpridas. Multa administrativa. Negativa de 
registro.  

4.15 Art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991: “desaposentação” e “reaposentação”.  
4.16 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. 

Acumulação. Vedação.  
4.17 Tempo de serviço. Inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária.  
4.18 Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. 

Promoção.  
4.19 Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Vedação. Remuneração 

Contributiva.  
4.20 Tempo de serviço. Tempo ficto. Ponderação. Contagem de tempo de serviço. 

Insalubridade. Entidade de direito privado.  
4.21 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 

Impossibilidade. Pensão militar.  
4.22 Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. Acumulção. 

Vedação.  
 
 

5 Direito Tributário 
5.1 Execução fiscal. Dissolução irregular. Termo inicial da prescrição para o 

redirecionamento. Distinguishing relacionado à dissolução irregular posterior à 
citação da empresa, ou a outro marco interruptivo da prescrição.  

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta.  
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1. Direito Administrativo  
 
1.1. Licitações e Contratos 

1.1.1. Credenciamento. Hipótese de inexibilidade de licitação. Critérios de Classificação 
previstos em edital. Ilegalidade. O estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de 
licitantes em credenciamento é ilegal. O credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação não 
prevista no rol exemplificativo no art. 25 da Lei nº 8.666/1993, amplamente reconhecida pela doutrina 
especializada e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Segundo a doutrina, o sistema de 
credenciamento, como forma de inexigibilidade de licitação, torna inviável a competição entre os 
credenciados, que não disputam os preços, posto que, após selecionados, a Administração Pública se 
compromete a contratar todos os que atendam aos requisitos de pré-qualificação. Segundo o TCU, para 
a utilização do credenciamento devem ser observados requisitos como: i) a contratação de todos os que 
tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela Administração, não havendo relação de 
exclusão; ii) garantia de igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a 
Administração, pelo preço por ela definido; iii) demonstração inequívoca de que as necessidades da 
Administração somente poderão ser atendidas dessa forma. Com efeito, sendo o credenciamento 
modalidade de licitação exigível em que há inviabilidade de competição, ao mesmo tempo em que se 
admite a possibilidade de contratação de todos os interessados em oferecer o mesmo tipo de serviço à 
Administração Pública, os critérios de pontuação exigidos em edital para desclassificar a contratação da 
empresa já habilitada mostra-se contrário ao entendimento doutrinário e jurisprudência esposado. REsp 
nº 1.747.636-PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

1.1.2. Uma eventual omissão da União em atualizar os valores mínimos e máximos das 
modalidades contidas na Lei nº 8.666/93 não concede aos demais entes a possibilidade de 
editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória. Versam os autos sobre Consulta 
encaminhada por Presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM (também Prefeito 
Municipal), nos seguintes termos: “Considerando a competência dos municípios, naquilo que couber, 
em suplementar norma federal adaptando às particularidades locais, de acordo com o art. 30, II, da 
Constituição Federal; Considerando que o artigo 23 da Lei de Licitações é norma de caráter específica, 
editada pela União com vistas a fixar os valores a que tão somente seus órgãos e entidades se sujeitam 
para escolha das modalidades licitatórias; Considerando que a Lei n. 8.666/93 revogou integralmente o 
Decreto-Lei n. 2300/86, em especial seu art. 85, caput e parágrafo único, extinguido a vedação a que os 
demais entes da federação alterassem os limites máximos de valor fixados para as modalidades 
licitatórias; Considerando o alto dispêndio dos Municípios com a publicação de seus atos no Diário 
Oficial do Estado; Questiona-se: 1. Os municípios podem atualizar, mediante lei ou decreto, baseado 
(sic) nos índices de correção monetária, os valores das modalidades licitatórias constantes na Lei 
8.666/93?; 2. Com fulcro nos artigos 1º e 118 da Lei 8.666/93, os municípios poderão editar normas 
próprias de licitação tendo em vista o entendimento que as normas de caráter específico contidas na 
Lei 8.666/93 são aplicáveis apenas a (sic) própria união, não vinculando os estados e os municípios que 
poderão dispor em contrário em suas respectivas legislações? Antes de se pronunciar acerca dos pontos 
suscitados, o relator, conselheiro José Alves Viana, discorreu sobre as afirmações realizadas pelo 
consulente, no momento que antecede a apresentação dos questionamentos. O consulente afirma que 
“o artigo 23 da Lei de Licitações é norma de caráter específico, editada pela União com vistas a fixar os 
valores a que tão somente seus órgãos e entidades se sujeitam para escolha das modalidades licitatórias”. 
Entretanto, destacou que não é esse o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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Quanto à competência para legislar, afirmou que o constituinte originário brasileiro estabeleceu um 
modelo de repartição moldado pelos princípios do federalismo e da predominância do interesse, 
determinando de maneira expressa sobre quais matérias a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão dispor. Nesse sentido, citou os artigos 22 a 24, 25, §1º, e 30, I, todos 
da Constituição da República, que preveem as competências privativas, a delegada pela União aos 
Estados, a remanescente (ou reservada) e a concorrente-suplementar. Em seguida a relatoria destacou 
a dificuldade de distinção entre as normas gerais e as específicas. Ressaltou que a Lei n. 8.666/93 veicula 
normas gerais e normas não gerais (especiais) sobre licitações e contratos administrativos, sem 
apresentar uma distinção nítida, explícita, ao contrário do que afirma o consulente. Asseverou, ainda 
contrariando o defendido pelo consulente, que a doutrina e a jurisprudência majoritária apontam ser da 
União a competência para legislar sobre atualizações referentes às modalidades licitatórias, em 
conformidade com várias decisões do Poder Judiciário e Enunciado de Súmula n. 222, do Tribunal de 
Contas da União. Quanto à revogação integral do Decreto-Lei n. 2.300/86 pela Lei n. 8.666/93, 
considerou não haver qualquer discussão, uma vez que o art. 126 o faz expressamente, não abrindo 
exceção para qualquer dispositivo específico, como o parágrafo único do art. 85 do diploma que 
regulamentava as licitações e contratos administrativos antes da Constituição da República de 1988. 
Entretanto, não entendeu ser correto afirmar que tal revogação permitiu aos demais entes federados 
alterarem livremente os limites máximos de valor fixados para as modalidades licitatórias. Evidenciou 
que, ao interpretarmos em conjunto todas as disposições da Lei n. 8.666/93, podemos perceber que a 
intenção do legislador foi a de continuar concedendo à União a exclusividade para atualizar e alterar os 
limites contidos no art. 23. Feitas essas considerações, passou à análise dos questionamentos 
apresentados. Relativamente à primeira questão, considerando os apontamentos feitos acima, 
respondeu que os municípios não podem atualizar, mediante lei ou decreto, baseado nos índices de 
correção monetária, os valores das modalidades licitatórias constantes na Lei n. 8.666/93. Afirmou que 
uma eventual omissão da União – como vem acontecendo – em atualizar os valores mínimos e máximos 
dos Convites, Tomada de Preço, Concorrência e dispensa de licitação, não concede aos demais entes a 
possibilidade de editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória. Quanto ao segundo 
questionamento, respondeu que apenas as normas gerais de licitação são de aplicação imperativa pelos 
Municípios, sendo possível regular diversamente as questões pontuais, que dizem respeito à prática 
licitatória local, desde que: a) seja respeitado o devido processo legislativo; b) harmonizem com as 
normas gerais editadas pela União e com os princípios que regem as compras públicas; c) tratem de 
matéria específica do ente, adaptando os princípios, bases e diretrizes às peculiaridades e praxes 
regionais. Após pedido de vista feito pelo conselheiro Sebastião Helvecio, o julgamento foi retomado. 
O conselheiro acompanhou o voto do relator José Alves Viana, fazendo o acréscimo de que o Decreto 
Federal n. 9.412/2018 atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei n. 
8.666/93, tendo em vista o disposto no art. 120 do mesmo diploma legal. Afirmou que a aludida 
atualização promovida pelo Poder Executivo Federal abrange todos os níveis da Federação, pois trata 
de matéria de interesse nacional e visa dar tratamento uniforme ao procedimento licitatório em âmbito 
de todos os entes da Federação. A relatoria encampou o acréscimo trazido pelo conselheiro Sebastião 
Helvecio, e o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese com caráter normativo, no sentido de que: 
1) a norma disposta no art. 23 da Lei n. 8.666/93 é geral, devendo ser editada apenas pela União, nos 
termos preconizados pelo art. 120 do referido diploma; 2) a revogação integral do Decreto-Lei n. 
2.300/86 não permitiu aos demais entes federados alterarem ou atualizarem livremente os limites 
máximos de valor fixados para as modalidades licitatórias; 3) uma eventual omissão da União em 
atualizar os valores mínimos e máximos das modalidades contidas na Lei n. 8.666/93 não concede aos 
demais entes a possibilidade de editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória; 4) os 
Municípios, por disposição constitucional, podem editar normas próprias de licitação, desde que: a) seja 
respeitado o devido processo legislativo; b) harmonizem com as normas gerais editadas pela União e 
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com os princípios que regem as compras públicas; c) tratem de matéria específica do ente, adaptando 
princípios, bases e diretrizes às peculiaridades e praxes regionais; 5) o Decreto Federal n. 
9.412/2018 atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei n. 8.666/93, 
tendo em vista o disposto no art. 120 do mesmo diploma legal; a aludida atualização promovida pelo 
Poder Executivo Federal abrange todos os níveis da Federação, pois trata de matéria de interesse 
nacional e visa dar tratamento uniforme ao procedimento licitatório em âmbito de todos os entes da 
Federação. Consulta n. 977672, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.1.3. A administração deverá admitir apenas propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens licitados cujos valores sejam inferiores a R$ 80.000,00. Trata-se de 
Consulta encaminhada por Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das 
Vertentes – AMVER, por meio da qual formulou os seguintes questionamentos: “I – As previsões do 
artigo 48 da LC n. 123/2006, com as alterações conferidas pela LC 147/2014, são cumulativas ou 
alternativas, ou seja, adotando o órgão o inciso I deste diploma legal, deverá o mesmo aplicar também 
o inciso III, se for o caso? II – Em um certame licitatório para aquisição de ‘bens de natureza divisível’, 
separada em itens, cujos valores oscilem para mais e para menos de R$80.000,00 (oitenta mil 
reais)/item, qual critério deverá ser utilizado primeiro, o de valor (inciso I do art. 48 da LC 123/06) ou 
da natureza do objeto (art. 48, III, da LC 123/06)? III – Qual o sentido da expressão “bens de natureza 
divisível” de que trata o inciso III do art. 48 da LC 123/06? Seria a definição dada pelo art. 87 do 
Código Civil Brasileiro? IV – Em um certame licitatório para aquisição de bens de natureza divisível, 
cujos itens sejam superiores à R$80.000,00 (oitenta mil reais), o que descaracteriza a incidência do inciso 
I do art. 48 da LC 123/2006, qual sentido da expressão ‘cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto’? Sendo a licitação por item, seria 25% sobre cada item ou poderia a Administração escolher 
determinado item para incidir os 25%?”. O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, ao responder o 
primeiro questionamento do consulente, sobre como deve ser interpretado e aplicado, pela 
Administração, o benefício conferido pelo art. 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/06 às 
microempresas – ME e às empresas de pequeno porte – EPP, destacou que o referido dispositivo legal 
obriga a Administração Pública tanto a estabelecer cotas de até 25% para as ME e EPP, quando o bem 
a ser adquirido possuir natureza divisível, como a realizar procedimentos licitatórios destinados 
exclusivamente às ME e EPP, sempre que o valor estimado dos itens a serem contratados for de até 
R$80.000,00 (oitenta mil reais). Afirmou tratar-se, portanto, de obrigações cumulativas impostas à 
Administração, pela Lei Complementar n. 123/06, que sempre deverão ser observadas quando da 
deflagração de procedimentos licitatórios que se enquadrarem nas hipóteses previstas nos incisos I e 
III do art. 48 do Estatuto das Microempresas. No que diz respeito à segunda indagação, o Consulente 
pergunta como deverá proceder a Administração quando, em uma determinada licitação, houver 
diversos itens (caracterizados como bens de natureza divisível) com preços estimados que variem para 
mais ou para menos de R$80.000,00 (oitenta mil reais). A esse respeito, ressaltou que o inciso I do art. 
48 da Lei Complementar n. 123/06 é expresso ao estabelecer que a Administração deverá considerar o 
limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em cada item que se pretender adquirir, e não no valor global 
decorrente da soma desses itens, concluindo, portanto, que, caso o valor estimado do item for inferior 
a R$80.000,00 (oitenta mil reais), somente microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
apresentar propostas, ainda que o valor da licitação como um todo seja superior a R$80.000,00 (oitenta 
mil reais). Observou, no entanto, em relação aos itens cujos valores estimados ultrapassem a quantia 
prevista, que a Administração deverá verificar, em um primeiro momento, se o item licitado possui 
natureza divisível. Nesse ponto, e já respondendo ao terceiro questionamento formulado pelo 
Consulente, alteou que o objeto será considerado divisível quando o seu quantitativo total pretendido 
pelo órgão licitante puder ser parcelado e fornecido por mais de uma empresa sem prejuízo à 
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Administração, à competitividade e à qualidade do bem. Desse modo, em resposta à segunda indagação, 
tem-se que a Administração deverá admitir que apenas ME e EPP apresentem propostas nos itens cujos 
valores sejam inferiores a R$80.000,00 (oitenta mil reais); já naqueles que possuam valores acima deste 
limite e que, além disso, sejam de natureza divisível, deverá a Administração reservar cota de até 25% 
para a contratação de ME e EPP. Quanto ao quarto questionamento, sendo a licitação por item, seria 
25% sobre cada item ou poderia a Administração escolher determinado item para incidir os 25%, 
entendeu que as respostas às demais indagações foram suficientes para esclarecer a dúvida do 
Consulente, sendo necessário apenas frisar que o benefício contido no inciso III do art. 48 da Lei 
Complementar n. 123/06 possui natureza cogente e incide sobre cada um dos itens licitados que 
possuam natureza divisível, de modo que não é dado à Administração o direito de optar por não aplicá-
lo em determinados itens, salvo se restar configurada alguma das hipóteses impeditivas previstas no art. 
49 do Estatuto das Microempresas. O conselheiro Gilberto Diniz, abrindo pequena divergência em 
relação ao primeiro questionamento, propôs que fosse dado ao item 1 da conclusão do parecer a 
seguinte redação: “Deve ser analisada, caso a caso, a harmonização do instrumento convocatório da 
licitação com o(s) possivelmente aplicável(is) inciso(s) do art. 48 do Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte, Lei Complementar n. 123/06, conforme o item pretendido pela 
Administração Pública: a) tenha valor de até oitenta mil reais (inciso I); b) configure obra ou serviço 
(inciso II); c) constitua um número múltiplo de bens a serem adquiridos (inciso III). O conselheiro 
Sebastião Helvecio, considerando a manifestação do Conselheiro Gilberto Diniz, acompanhou o voto 
condutor, propondo, no tocante ao primeiro questionamento, o seguinte acréscimo para maior 
esclarecimento aos jurisdicionados: os benefícios previstos nos incisos I e III do art. 48 da Lei 
Complementar n. 123/06 são cumulativos e de observância obrigatória pela Administração Pública, 
considerando, em tese, que, em uma mesma licitação, estejam presentes os requisitos dispostos nos 
incisos I e III da referida lei. O relator encampou o acréscimo trazido e o seu voto foi aprovado, vencido 
em parte o conselheiro Gilberto Diniz, tendo, portanto, o Tribunal Pleno fixado prejulgamento de tese 
com caráter normativo, nos seguintes termos: 1) os benefícios previstos nos incisos I e III do art. 48 
da Lei Complementar n. 123/06 são cumulativos e de observância obrigatória pela Administração 
Pública, considerando, em tese, que, em uma mesma licitação, estejam presentes os requisitos dispostos 
nos incisos I e III da referida lei; 2) a Administração deverá admitir que apenas ME e EPP apresentem 
propostas nos itens licitados cujos valores sejam inferiores a R$80.000,00 (oitenta mil reais); já naqueles 
que possuam valores acima deste limite e que, além disso, sejam de natureza divisível, deverá a 
Administração reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento), em todos eles, para a contratação de 
ME e EPP; 3) bens de natureza divisível são aqueles cujo quantitativo total pretendido pelo órgão 
licitante pode ser parcelado e fornecido por mais de uma empresa sem prejuízo à Administração, à 
competitividade e à qualidade do bem, não coincidindo com o definido pelo art. 87 do Código Civil; 4) 
o benefício contido no inciso III do art. 48 da Lei Complementar n. 123/06 incide sobre cada um dos 
itens que possuam natureza divisível, apenas não sendo aplicável se restar configurada alguma das 
hipóteses impeditivas previstas no art. 49 da referida lei. Consulta n. 952011, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.1.4. Sempre que o contrato administrativo vigorar por período não superior a 1 (um) ano, o 
contrato fará jus ao reajuste por índice, independente de requerimento do particular ou 
previsão contratual expressa.  Em Consulta submetida a este Tribunal por prefeito municipal, foram 
apresentadas as seguintes indagações: “1) Existindo previsão expressa no contrato quanto ao índice de 
reajuste, no caso de renovações anuais sucessivas, sem que tenha sido aplicado o fator de reajuste, com 
aditivos que ratificam as demais cláusulas, é devido o reajuste retroativo? 2) Sendo a cláusula pura e 
simples no que se refere ao reajuste, a ausência de requerimento ao tempo e consequente formalização 
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de aditivo ratificando as demais cláusulas exclui eventual direito de reajuste retroativo? 3) Ainda que o 
contrato não mais esteja vigente, uma vez não tendo sido observada a aplicação do índice fator reajuste, 
pode-se falar que é devido o reajuste retroativo? 4) Estando vigente o instrumento por meio de aditivo, 
é legítimo falar em reajuste retroativo aos períodos em que as prorrogações não observaram a aplicação 
do índice?” O relator, conselheiro Wanderley Ávila, inicialmente destacou que o equilíbrio econômico-
financeiro, garantido pela Constituição da República, deve ser perseguido quando da execução dos 
contratos administrativos, podendo ensejar, inclusive, a sua mutabilidade. Nesse sentido, registrou que 
a Lei n. 8.666/1993 prevê instrumentos para a recomposição de eventuais desequilíbrios contratuais, 
constando dentre eles a possibilidade de reajuste dos valores contratados por meio do estabelecimento 
de índice econômico regente de tal atualização. Salientou, ainda, que não é possível promover a revisão 
contratual por meio de reajustamento antes do período de 1 (um) ano, por expressa previsão contida 
no art. 2º da Lei n. 10.192/2001. Prosseguiu, observando que, embora os contratos administrativos 
tenham vigência inicialmente inferior a 1 (um) ano, há contratos cuja prorrogação é previsível por parte 
da Administração e do contratado, como, por exemplo, nos serviços de natureza continuada, cujas 
prorrogações são expressamente permitidas na lei de regência. Diante desse cenário, ressaltou que a Lei 
n. 8.666/1993, em seu art. 40, XI, prevê que os critérios de reajuste necessariamente devem ser previstos 
no edital do certame licitatório, sendo no mesmo sentido o art. 55, III, do mesmo diploma, prevendo 
a necessidade de constarem dos contratos administrativos as cláusulas de reajuste. Asseverou que o 
princípio da legalidade é baluarte do Direito Administrativo e vincula os atos administrativos às 
previsões legais, não podendo o Poder Público delas divergir ou excedê-las. Distinguindo os contratos 
com base na previsibilidade de prorrogações e citando doutrina de Marçal Justen Filho, afirmou que, 
se o contrato celebrado é de prorrogação previsível, a Administração tem como “dever imperioso” 
prever no edital e no contrato os critérios de reajuste, enquanto se a prorrogação da avença é 
imprevisível, o Poder Público não se obriga à previsão desse instrumento de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro. Atentou para o tratamento jurisprudencial dado à matéria, repercutindo um 
nítido conflito entre decisões, pareceres e entendimentos. De um lado, destacou que o STJ e a AGU se 
manifestaram no sentido de que o direito ao reajuste de preços é de natureza disponível, de maneira 
que, se a contratada contrata com a Administração sem ressalvar seu direito ao reajustamento, dispõe 
desse direito da maneira como lhe convém, não cabendo, depois, discutir a aplicação de índice corretivo. 
Noutro azimute, salientou que o Tribunal de Contas da União, em decisão do Tribunal Pleno, firmou 
o entendimento de que o particular, mesmo que ausente a previsão contratual de índice de reajuste, não 
pode ser privado dos instrumentos de reequilíbrio contratual, garantidos constitucionalmente, e que, 
em sentido similar e agregador, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim também decidiu. Feitas 
essas considerações, passou a responder às indagações do consulente, distinguindo contratos de 
prorrogabilidade previsível daqueles no qual a prorrogação não seria previsível. Para os contratos cuja 
prorrogação seria previsível, entendeu o relator cabível o direito ao reajustamento retroativo dos 
valores, uma vez que a Administração estaria vinculada à previsão de cláusula de reajuste no edital de 
licitação e no contrato, bem como ao reajuste automático da avença celebrada. Para aqueles contratos 
nos quais não seria previsível, entendeu que não seria dever da Administração Pública, ou direito do 
contratado, que fosse prevista ou aplicada cláusula de reajustamento em sentido estrito; logo, na 
hipótese de haver prorrogação dessa espécie contratual, a previsão de reajuste deveria ser requerida pelo 
particular no ato da assinatura do termo aditivo que prorroga o pacto, sob pena de preclusão do direito. 
O conselheiro Cláudio Couto Terrão, em seu voto vista, entendeu que referida distinção não se 
mostrava relevante para a aplicação do reajuste, bastando apenas que a duração do contrato se estenda 
para além de 1 (um) ano para que o instituto produza seus efeitos, mesmo que o reajuste não esteja 
expressamente previsto no contrato, considerando tratar-se de garantia constitucional, que encontra 
guarida, também, na legislação infraconstitucional, com vistas a preservar o equilíbrio econômico-
financeiro inicialmente avençado. Destarte, concluiu que a correção monetária, por representar apenas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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a preservação do valor da moeda, corroído pela inflação, é direito do contratante e dever da 
Administração Pública, a ser aplicada sempre que o contrato tiver duração superior a 1 (um) ano, 
independentemente de requerimento do particular, devendo ser concedido a qualquer tempo, desde 
que observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Desta feita, por maioria de votos, vencidos em 
parte o conselheiro relator e o conselheiro Durval Ângelo, nos termos do voto do Conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes 
termos: sempre que o contrato administrativo vigorar por período superior a 1 (um) ano, o contratado 
fará jus ao reajuste por índice, sendo dever da Administração Pública concedê-lo independentemente 
de requerimento do particular ou de previsão contratual expressa. Na hipótese de a Administração 
Pública não ter aplicado o índice de reajuste no momento oportuno, é devido o pagamento retroativo, 
observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Consulta n. 1048020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

 
1.1.5. Representação da Lei nº 8.666/93. Edital de pregão presencial para contratação de 
empresa especializada em serviços de seguros de veículos para frota municipal. Exigência sem 
justificativa de índice de endividamento menor ou igual a 0,7. Restrição à competitividade da 
licitação. Representação procedente. Determinação. Encaminhada por seguradora por meio da 
qual noticia suposta restrição à competitividade no edital de licitação lançado pelo Município. De 
acordo com a empresa representante, o texto convocatório exigia para fins de qualificação econômico-
financeira que os licitantes apresentassem grau de endividamento com valor não superior a 0,70. 
Analisada a situação fática apresentada, verifica-se que o índice estabelecido pela municipalidade, de 
fato, não foi devidamente motivado. A ocorrência de sinistros envolvendo a frota municipal 
obviamente serve de justificativa para a contratação do seguro, mas não para a adoção do grau de 
endividamento, o qual deve ser justificado de maneira técnica. Assim, competia aos representados 
demonstrar nos autos o porquê da adoção do índice de 0,7 a título de grau de endividamento em 
detrimento de outro valor, o que não ocorreu. Extrai-se, também, que os próprios representados 
deixaram transparecer em sua defesa que a Comissão de Licitação não realizou qualquer pesquisa para 
conhecimento dos graus de endividamento de empresas do ramo, o que confirma a ausência de 
embasamento técnico para a definição do índice adequado. Pela procedência da representação, com 
expedição de determinação ao Município para que não prorrogue o contrato decorrente do Pregão 
Presencia e recomendação para que em suas futuras licitações o Município justifique no processo 
administrativo a fixação dos índices de endividamento através de estudos técnicos que comprovem sua 
necessidade para a satisfação do interesse público, bem como sua compatibilidade com o mercado, de 
modo a garantir a competitividade nas licitações. Acórdão nº 3602/19 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência TCEPR nº 71, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4.  
 
1.1.6. Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Concorrência Pública. Contratação de 
empresa para coleta de resíduos com estação de transbordo e destinação final em aterro 
sanitário. Ofensa ao princípio da publicidade e da razoabilidade. Procedência parcial. a. 
Previsão de condições restritivas à competitividade e potencialmente direcionadas a uma licitante, 
corporificadas na vedação ao somatório de atestados de capacidade técnica, na ausência de definição 
sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo (item 07.1.4.a e item 07.1.4.c. do edital), e, 
também, nas exigências de apresentação prévia de documentos relativos à estação de 
transferência/transbordo (itens 07.1.4.g c/c 10.2.13 e 10.2.16, todos do edital); Não prospera a 
representação neste ponto, na medida em que as disposições editalícias não restringiram a 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1048020
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/pdf/00341883.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
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competitividade do certame. A exigência de atestado de capacidade técnica equivalente a 50% das 
quantidades do objeto da contratação, sem a possibilidade de soma de atestados, não foi desarrazoada, 
considerando a complexidade e importância do objeto do certame. Também não se vislumbra restrição 
à competitividade no que diz respeito à estação de transbordo. É razoável e lógico exigir que a estação 
fique próxima à sede do município, tendo em vista que o transporte é naturalmente um dos maiores 
componentes do custo do serviço prestado, e a exigência da licença ambiental é decorrência da própria 
natureza do serviço. b. Preterição da contratação mais vantajosa então em vigor, que era de valor 
inferior; Também não procede a representação neste ponto, não obstante haver diferença entre os 
valores licitados e o valor do Contrato, o que supostamente indicaria vantagem econômica na 
manutenção da representante como prestadora do serviço, observa-se que, conforme consta da 
representação, o referido contrato não foi devidamente reajustado ao longo de sua execução, havendo 
inclusive discussão judicial sobre o reequilíbrio econômico financeiro da avença. Ademais, nada impede 
que a Administração licite determinado objeto enquanto vigente contrato anterior, seja para conseguir 
uma melhora na qualidade do serviço prestado, seja para obter um melhor preço. Por sinal, a limitação 
temporal das contratações públicas é uma exigência legal expressa no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. c. 
Supressão do prazo concedido por lei à representante para interposição de recurso contra a decisão 
proferida na fase de habilitação; Neste ponto, a representação é procedente, na licitação em questão, 
houve a suspensão do certame, determinada por uma medida liminar deferida em sede de mandado de 
segurança. A liminar foi concedida enquanto vigente o prazo para recurso quanto à habilitação, e após 
a perda da validade da medida o município não emitiu um ato, devidamente publicado, retomando o 
certame e consequentemente devolvendo o restante do prazo recursal. Entende-se que nessa hipótese 
era obrigatório que o município, em observância ao princípio da publicidade, desse a todos o 
conhecimento sobre a retomada do certame, oportunizando o envio de eventuais recursos. d. Violação 
dos envelopes contendo as propostas de preços sem a devida e prévia publicação da convocação para 
a sessão de abertura de propostas; Neste ponto também merece provimento a representação, todo ato 
praticado no processo de licitação deve ser devidamente publicado, para permitir a quem possa 
interessar o acompanhamento. Isso decorre naturalmente do princípio da publicidade, um dos mais 
importantes dentre aqueles que regem a administração pública. e. Desclassificação sem motivo idôneo 
da proposta da ora representante (em razão de o plano técnico sido apresentado junto aos documentos 
de habilitação, e não com a proposta comercial, conforme previa o edital). Neste ponto, a representação 
igualmente é procedente, como bem apontado pela unidade técnica, o procedimento adotado pela 
Comissão de Licitação ao desclassificar a proposta apresentada pela empresa representante feriu o 
princípio da razoabilidade, pois a apresentação do plano técnico junto à documentação de habilitação, 
e não à proposta de preço, como previa o edital, de forma alguma impediria a análise da proposta de 
preços. Apesar da procedência da representação neste ponto, deixa-se de propor a aplicação de sanção, 
considerando que a decisão adotada, apesar de incorreta, foi pautada pelo princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, que igualmente é aplicável às licitações. Acórdão nº 3633/19 - Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#4.  
 

1.1.7. Em caso de desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos com entes 
públicos federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI da Lei nº 8.666/1993 podem 
permanecer em execução até o término de sua vigência, bem como mantidas as demais 
condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que digam respeito ao 
objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de habilitação (art. 55, inciso XIII, 
da Lei 8.666/1993). É também facultada à administração contratante a prorrogação desses 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/pdf/00341870.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/pdf/00341870.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
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contratos, desde que prevista no instrumento convocatório e demonstrado o interesse público 
e a vantajosidade da medida. Em consulta formulada ao TCU, o Presidente da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados indagou: “Quando ocorrer a 
privatização de empresa pública que preste serviços de tecnologia e comunicação ao Estado, os contratos realizados com 
dispensa de licitação entre a administração pública federal e a empresa estatal devem ser rescindidos, com a subsequente 
relicitação dos serviços? ”. Em termos práticos, questionou-se a obrigatoriedade da rescisão de ajustes 
celebrados com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993, caso as entidades estatais 
contratadas por pessoa jurídica de direito público interno venham a ser privatizadas. Em seu voto, o 
relator frisou, preliminarmente, que os motivos autorizadores da rescisão contratual estão elencados no 
art. 78 da Lei 8.666/1993, entre eles: “XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; ”. Dito isso, ponderou que, não obstante a desestatização de 
uma empresa estatal implique sérias modificações na estrutura e na finalidade da sociedade, que deixa 
de se vincular aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo que motivou a 
sua criação, a decisão pela extinção do contrato antes firmado “está sujeita à verificação pela pessoa jurídica 
contratante da presença da condição especificada na parte final do dispositivo supramencionado, ou seja, da prejudicialidade 
da execução do contrato”. Portanto, segundo o relator, a delimitação do que vem a configurar “prejuízo à 
execução do contrato”, no caso de desestatização da empresa contratada, “depende do exame das especificidades 
de cada situação, ou seja, das circunstâncias de cada situação concreta”. Destarte, a decisão pela rescisão da avença 
“deve ser objeto de motivação, sendo necessário o contraditório e a ampla defesa do interessado se a Administração optar 
pela extinção do ajuste”. O relator concordou com a assertiva da unidade técnica de que a continuidade da 
execução desses contratos, até o término de sua vigência, “estaria condicionada à manutenção das demais 
condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que disserem respeito ao objeto contratual, à prestação de 
garantia e aos requisitos de habilitação a serem mantidos pela contratada no decorrer da execução contratual, nos termos 
do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”. Divergiu, todavia, da conclusão de que, ocorrendo a 
desestatização da empresa contratada, não seria mais cabível a prorrogação do contrato, ainda que haja 
previsão expressa nesse sentido. Para o relator, a dilação de qualquer contrato administrativo “não está 
atrelada à presença dos fundamentos da contratação original, mas sim da satisfação de três requisitos: previsão no 
instrumento convocatório, interesse público e vantajosidade da medida”. Comprovadas tais condições, não haveria 
óbice a que a administração contratante promovesse a prorrogação da avença mediante decisão 
fundamentada. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu responder ao consulente que: I) 
“em caso de desestatização de empresa estatal, nos termos do art. 2º, § 1º, alínea ‘a’, da Lei 9.491/1997, os contratos 
administrativos firmados com entes públicos federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993 
podem permanecer em execução até o término de sua vigência, desde que ausente a situação de prejudicialidade especificada 
na parte final do inciso XI do art. 78 da referida lei”; II) “a continuidade da execução desses contratos até o término de 
sua vigência está condicionada à manutenção das demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as 
que disserem respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de habilitação a serem mantidos pela 
contratada no decorrer da execução contratual, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”; e III) “é 
facultada à Administração contratante a prorrogação desses contratos, desde que prevista no instrumento convocatório e 
demonstrados o interesse público e a vantajosidade da medida”. Acórdão 2930/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCU, Licitações e Contratos, nº 382, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.   

1.1.8. A participação de associação civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida 
quando o objeto da avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos 
da entidade. Em processo de representação formulada ao TCU, questionou-se a possibilidade jurídica 
da participação em pregão eletrônico – promovido pela 1ª Circunscrição Judiciária Militar visando à 
contratação de serviços continuados de apoio administrativo – de associação civil sem fins lucrativos, 

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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que fora vencedora e habilitada do certame. O questionamento teve por base o conteúdo do art. 53, 
caput, do Código Civil, segundo o qual as associações são constituídas “pela união de pessoas que se organizem 
para fins não econômicos”. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público de Contas concluíram pela 
procedência parcial da representação, sob o argumento de que o mencionado dispositivo não proíbe 
incondicionalmente a participação de entidades civis sem fins lucrativos em licitações, mas sua 
contratação pelo Poder Público somente é admitida quando o objeto da avença estiver em 
conformidade com os objetivos estatutários específicos da contratada, conforme a jurisprudência do 
TCU. Em seu voto, o relator destacou que, de fato, não se deve conferir interpretação literal e restritiva 
à expressão “para fins não econômicos” contida no art. 53 do Código Civil, haja vista que o art. 54, inciso 
IV, do mesmo código dispõe que o estatuto das associações deverá obrigatoriamente indicar “as fontes 
de recursos para sua manutenção”. Além disso, continuou o relator, a Lei 8.666/1993, em seu art. 24, inciso 
XX, permite a contratação direta, por dispensa de licitação, “de associação de portadores de deficiência física, 
sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado”, 
donde concluiu que “as disposições do art. 53 do Código Civil não vedam a que Administração Pública contrate 
associação civil sem fins lucrativos”. O relator ponderou, no entanto, que, se as normas de regência e a 
jurisprudência do TCU exigem que o objeto do contrato administrativo, nesses casos, não implique 
desvio de finalidade da associação sem fins lucrativos, “é logicamente certo que o estatuto da contratada deva ter 
objetivos específicos, que lhe confiram uma identidade institucional, uma singularidade de propósitos, condição sine qua 
non para que se estabeleça, com razoável precisão, o nexo que se exige entre objetivos institucionais e objeto contratual.”. 
Retomando o caso concreto, o condutor do processo deixou assente que as disposições estatutárias da 
associação em tela, embora invocadas por esta e pelo órgão fiscalizado como fundamento para a 
contratação questionada, “possuem conteúdo demasiadamente aberto, o que, em tese, permitiria adequar sua 
finalidade institucional a praticamente qualquer objeto de terceirização de serviços pretendidos pela Administração”, 
tornando assim inócua a exigência de nexo específico entre o objetivo institucional da associação civil 
e o objeto do contrato administrativo. Ressaltou ainda que esse nexo específico é necessário para 
estabelecer um “discrimen mínimo entre as associações sem fins lucrativos e as sociedades empresariais, em relação às 
possibilidades de contratação com a Administração Pública”. Do contrário, “estar-se-iam criando condições não 
isonômicas entre ambas as espécies de licitantes, pois os primeiros, com menor carga tributária, ingressariam em uma 
ampla gama de certames em condições privilegiadas em relação aos últimos”. Nos termos da proposta do relator, 
“tendo em vista que os objetivos genéricos consignados no estatuto da associação não permitem estabelecer o necessário e 
preciso vínculo com o objeto da contratação, sob pena de desvio de finalidade da referida associação civil sem fins lucrativos”, 
o Plenário decidiu considerar parcialmente procedente a representação e fixar prazo para que o órgão 
“anule o ato administrativo que habilitou irregularmente a associação no aludido pregão, bem como os demais atos dele 
porventura decorrentes”. Acórdão 2847/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações 
e Contratos, nº 382, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm.   

1.1.9. Consulta. Município. Contratação de empresa jornalística. Divulgação de atos oficiais. 
Meio eletrônico exclusivamente. Necessidade de previsão em Lei Municipal. Prejulgado. 
Remessa. O TCE/SC conheceu de consulta oriunda do Presidente da Câmara de Vereadores de 
Capinzal, acerca da “necessidade de contratação de empresa jornalística para complemento de 
divulgação dos atos oficiais da Câmara e a forma de contratação, bem como se as divulgações no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina suprem a referida necessidade”. A análise teve como objeto 
possibilidade da Câmara de Vereadores de Capinzal veicular a publicidade oficial e institucional da 
Câmara de Vereadores exclusivamente por meio eletrônico/digital na rede mundial de computadores, 
a exemplo do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. O Relator respondeu a Consulta com o 
entendimento firmado no Prejulgado 2175, ou seja, em síntese, “TCE/SC entende possível que a 

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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publicidade oficial seja feita exclusivamente por meio eletrônico/digital desde que esse meio seja 
definido em lei municipal sem afronta à Lei Orgânica, e que as publicações que demandarem 
publicidade por outros meios por força de legislação específica sejam assim promovidas de acordo com 
as normativas que as exigirem”. O Relator ainda destacou a parte final do prejulgado, mais 
especificamente o item 4, o qual contempla “a preocupação expressa no parecer acerca da exigência de 
publicidade em meio físico exigida por leis específicas”. “Cabe ainda recomendar prudência e análise 
criteriosa dos meios de publicidade que vierem a ser adotados pelo Legislativo Municipal tendo em 
vista a manifestação do Assessor Jurídico sobre o limitado acesso dos munícipes à rede mundial de 
computadores (internet), observou o Relator. Por fim destacou que “a publicidade e a transparência 
dos atos e ações da administração pública devem nortear a escolha da forma de divulgação para além 
do formal atendimento aos dispositivos legais e interpretações deles decorrentes. Assim, o gestor 
público deve atender o mandamento legal sem descuidar da eficiência e abrangência da divulgação das 
informações, sempre visando dar conhecimento ao maior número possível de cidadãos”. Ainda, extrai-
se da ementa do voto do Relator: “Consulta. Matéria objeto de prejulgado. Consulente. Cientificação. 
Quando a matéria objeto de consulta já estiver sido tratada em prejulgado emanado pela Corte, é 
suficiente a cientificação do Consulente acerca do referido pronunciamento, que poderá ser facilmente 
consultado no site do Tribunal”. @CON 18/00499687, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
67, disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.1.10. Representação. Contrato. Concorrência. Serviços Laboratoriais. Não Pagamentos. 
Denúncia. Ilegitimidade. Recebimento como Representação. Precedentes. Ausência do 
Requisito de Admissibilidade. O TCE/SC reconheceu a ausência do cumprimento dos requisitos 
de admissibilidade para análise da Representação formalizada por empresa privada, relatando supostas 
irregularidades na execução de Contrato firmado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, cujo objeto 
é a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clinicas para as unidades do Estado. 
Tratam-se de autos de Representação informando que a SES não vem realizando os pagamentos 
devidos em contraprestação aos serviços efetivados. Foi apontado que a empresa fez investimentos 
para elevar a qualidade dos serviços, bem como adquiriu maquinários de alto custo, a fim de prestar um 
serviço de excelência, mas a contratante não vem honrando os pagamentos. Preliminarmente, o Relator 
discordou do entendimento da Diretoria Técnica de que a empresa na qualidade de pessoa jurídica de 
direto privado com fins lucrativos não está legitimada a propor denúncia perante este Tribunal de 
Contas, nos termos do art. 65 da Lei Complementar n. 202/00. E, ainda, que a representante não trouxe 
aos autos os documentos estabelecidos no inciso II, do § 1°, do art. 96 do Regimento Interno, que 
determina a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, o comprovante de inscrição no CNPJ e 
documentos hábeis a demonstrar os poderes de representação, acompanhados de documento oficial 
com foto de seu representante legal. Sobre a legitimidade da representante para propor denúncia, o 
Relator entendeu que ainda que a empresa interessada tenha nomeado sua peça inicial como denúncia, 
tal equívoco não impede que esta Casa conheça do expediente como representação, nos termos do 
disposto no art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/93. O Relator ainda destacou que, independente do nome 
atribuído à peça inicial, “o expediente deve tramitar nesta Casa como representação, portanto, correta 
a sua autuação desde o início do processo”. Citou a título de exemplo os processos: @REP – 
16/00470561, @REP – 16/00325200, @REP – 16/00008744 e REP – 15/00577925. Quanto aos 
documentos que comprovam os atos constitutivos da pessoa jurídica e de seu representante, exigidos 
pelo inciso II, do § 1°, do art. 96 do Regimento Interno, o Relator lembrou que “este Tribunal em 
diversos processos vem relativizando essa falha e adotando como alternativa a fixação de prazo para 
que o representante providencie a juntada dos documentos faltantes, não ensejando de início a nulidade 
do processo”. “Observo que este Tribunal de Contas tem possibilitado a continuidade do processo, 
oportunizando ao representante a apresentação da documentação faltante a posteriori, quando a análise 
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de mérito se mostrar imprescindível”, complementou o Relator. Contudo, o Relator levou em 
consideração uma peculiaridade a respeito dos fatos noticiados pela representante, pois “de acordo com 
a peça inicial fica claro que a empresa veio a esta Corte de Contas oferecer denúncia buscando a adoção 
de providências por parte deste órgão administrativo com relação ao não pagamento pela Secretaria 
Estadual de Saúde das parcelas devidas em contraprestação aos serviços efetivados por conta do 
Contrato n.721//2013, o que está lhe gerando diversos prejuízos. Ademais, alega que a Secretaria 
Estadual suprimiu a incidência de reajuste do contrato por meio de aditivo ao contrato”. Observou o 
Relator a falta de interesse da sociedade catarinense no feito, “tal como alegou a representante ao final 
do seu pedido, uma vez que busca a defesa de seus direitos individuais como prestadora dos serviços 
ao ente público, ou seja, requer providências desta Casa para que a Unidade Gestora realize os 
pagamentos devidos”. “Embora a Secretaria Estadual de Saúde esteja no rol de jurisdicionados desta 
Casa e o contrato firmado entre as partes possa ser objeto de análise, conforme autoriza a Lei de 
Licitações, este Tribunal não pode ser acionado para o resguardo de direito privado, incumbindo esta 
medida ao Poder Judiciário”, enfatizou o Relator. O Relator ainda entendeu que o processo não deve 
prosseguir para “apurar ‘suposta’ quebra de ordem cronológica por parte da Administração Pública, 
tendo em vista que tal fato não foi ventilado pela representante, tampouco foi trazido ao processo 
qualquer indício de prova de que tal irregularidade tenha efetivamente ocorrido”. Desta feita, concluiu 
o Relator pelo não conhecimento da representação, “resguardado o direito da empresa de buscar os 
valores devidos administrativamente ou judicialmente”. @REP – 18/01235721, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.1.11. Tomada de Contas. Convênio. Prejudicial de Mérito. Prescrição da Pretensão Punitiva. 
Ocorrência. Comprovação da Aplicação dos Recursos Repassados. Contas Regulares, com 
Ressalva. 1. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará está sujeita à prescrição 
quinquenal. 2. A possibilidade de se aferir a correlação dos recursos estaduais transferidos com a 
execução do objeto conveniado enseja a aprovação das contas. 3. Devem ser julgadas regulares, com 
ressalva, as contas conveniais que evidenciarem impropriedade ou outra falta de natureza formal da 
qual não resulte danos ao Erário. Acórdão nº 58.926, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.1.12. Tomada de Contas. Convênio. Remessa Intempestiva. Ausência de Licitação e Cotação 
de Preços. Não comprovação do nexo causal. Irregularidade. Débito. Multas. 1. A prestação de 
contas fora do prazo regimental enseja a aplicação de multa-coerção ao responsável, nos termos do art. 
83, inciso VIII, da LOTCE/PA. 2. A ausência injustificada de processo licitatório e de cotação de 
preços impossibilita a averiguação acerca da observância do princípio constitucional da isonomia e da 
busca da contratação mais vantajosa, preceitos indispensáveis ao atendimento do interesse público. 3. 
A não comprovação do nexo causal entre os documentos de despesa e os recursos do convênio torna 
exigível o ressarcimento do respectivo montante ao Estado. 4. Contas irregulares com imputação de 
débito e multas. Acórdão nº 58.927, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.13. Denúncia. Processo Licitatório. Irregularidades. Concessão de Medida Cautelar. 
Suspensão da Execução do Contrato. Indícios de Restrição Indevida à Competitividade 
Decorrente de Exigências Ilegais. Configuração do Fumus Boni Juris e do Periculum in Mora. 
Notificação do Agente Público Responsável. 1. A Constituição Federal atribuiu à União a 
competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, de modo que não se 
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mostra admissível que norma estadual venha a estabelecer novos requisitos, não previstos na legislação 
federal, que, em uma primeira análise, acabam por restringir a competitividade do certame. 2. A previsão 
de que somente poderá participar da licitação empresa que possua atestado de qualificação emitido 
conforme critérios estabelecidos no Regime do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e 
Obras do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H, não encontra 
amparo na Constituição ou na Lei de Licitações. 3. Ilegalidade da exigência, em nome da empresa 
licitante, de atestado de capacidade técnico-operacional devidamente registrado/chancelado no CREA 
ou CAU da região onde os serviços forem executados. Vedação expressa na Resolução nº 1.025/2009 
da CONFEA. Acórdão nº 59.093, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.14. Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Licitação e Cotação de Preços. 
Comprovação Parcial do Nexo Causal. Irregularidade. Débito. Não aplicação de Multas. 
Prescrição de Pretensão Punitiva. 1. A ausência injustificada de processo licitatório e de cotação de 
preços impossibilita a averiguação acerca da observância do princípio constitucional da isonomia e da 
busca da contratação mais vantajosa, preceitos indispensáveis ao atendimento do interesse público. 2. 
A comprovação parcial do nexo causal entre os documentos de despesa e os recursos do convênio 
torna exigível o ressarcimento do montante a descoberto ao Estado. 3. A ocorrência da prescrição 
quinquenal fulmina a pretensão punitiva. 4. Contas irregulares com imputação de débito. Acórdão nº 
59.094, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.15. Consulta. Organização Social. Qualificação no âmbito do Ente Federado Contratante. 
Contratação Direta por Dispensa de Licitação. Prestação de Serviço do Contrato de Gestão 
Prévio. Possibilidade. Inexigibilidade. Comprovada Inviabilidade de Competição. 
Qualificação da Organização Social por Outro Ente. Possibilidade. 1. A licitação é dispensável 
para contratos com organizações sociais, assim qualificadas pelo próprio ente federado contratante, 
quando se tratar de prestação de serviços relacionados às finalidades da entidade, contempladas no 
contrato de gestão prévio, de acordo com o art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93. 2. A contratação de 
organização social com fundamento em inexigibilidade só será possível caso comprovada a 
inviabilidade de competição, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, se sua qualificação for 
concedida por outro ente federado, se caracterizado a natureza técnica do serviço ou a inexistência de 
qualquer outro prestador de serviço, público ou privado, no país. 3. É indispensável, ainda, que o 
procedimento de qualificação e a celebração de contrato de gestão sejam conduzidos de forma pública, 
objetiva e impessoal, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal, conforme decidiu o STF 
na ADI 1.923.  Acórdão nº 19.124, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.1.16. Representação. Compra de passagens áreas sem intermediação. Uso de credenciamento 
para aquisição. Inexistência de ilegalidade ou irregularidade pelos representados. 
Improcedência. 1. O objeto da representação é ato revestido de legalidade, amparado por normativos 
estaduais e federais. A escolha da forma de aquisição de passagens aéreas pela administração encontra-
se dentro da esfera discricionária do gestor, a qual deve ser efetivada mediante a ponderação de questões 
de cunho estrutural, administrativo e financeiro de cada ente estadual, de modo que restam ausentes 
ilegalidades ou irregularidades aptas subsidiar o cabimento da presente representação. 2. Representação 
conhecida e improvida, com expedição de recomendação aos Órgãos Governantes Superiores do 
Estado do Pará, a fim de que, preferencialmente articulados entre si, estabeleçam estudos com vistas a 
debater um plano de ação acerca da viabilidade econômica e operacional em se proceder à aquisição de 
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passagens aéreas, nos termos em que desenvolvido pelo Governo Federal (Ministério do 
Planejamento). Acórdão nº 59573, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.1.17. Consulta formulada em tese. Preenchimento dos requisitos regimentais. 
Admissibilidade. Questionamento acerca da possibilidade de contratação, mediante 
inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, I, da Lei 8.666/93, em relação à empresa 
anteriormente contratada para o mesmo objeto. O fracasso no certame não justifica a contratação 
de empresa anteriormente contratada para o mesmo objeto por inexigibilidade de licitação prevista no 
art. 25, I da Lei nº. 8.666/93. Resolução nº 19.146, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.1.18. Tomada de Contas. Convênio. Grave infração à norma legal. Nexo causal. Confirmação 
parcial. Irregularidade das Contas. Débito. Multas. 1. A ausência do regular processo de dispensa 
da licitação configura grave infração à norma legal capaz de ensejar a irregularidade das contas e 
aplicação de penalidade. 2. É devida a glosa parcial das despesas realizadas, cujos elementos 
comprobatórios evidenciam falhas aptas a comprometer a aferição do respectivo nexo causal com os 
recursos conveniais. 3. Contas irregulares, com glosa parcial. Acórdão nº 59.655, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.19. Representação. Aquisição de Medicamentos. Regulação de Mercado. Tetos e Preços. 
Anulação de empenho. Atos discricionários. Parcial procedência. Recomendação. 1. A Lei 
Federal n. 10.742/2003, definiu normas de regulação para o setor farmacêutico e criou a Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, que, no exercício da competência que lhe foi 
conferida, define os tetos de preços pelos quais um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode 
comercializar no mercado brasileiro de forma geral e nas vendas para o setor público. 2. Não se pode 
inferir que uma anulação de empenho, com a realização de um novo empenho no exercício seguinte, 
se deu de forma indevida quando a Nota Fiscal que indica a entrega das mercadorias sequer havia sido 
emitida e a nota de empenho do estorno cita como seu motivo o ajuste de fonte. 3. Determinar ao 
gestor público para que em futuros procedimentos licitatórios, envide esforços visando à sua conclusão 
em prazo razoável, a fim de que sejam evitadas contratações diretas emergenciais, adentra na esfera de 
discricionariedade da Administração, escapando à interveniência da atividade fiscalizatória desta Corte 
de Contas. 4. Representação julgada parcialmente procedente, com recomendação. Acórdão nº 59.749, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.20. Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Contas Irregulares. Licitação. 
Pregão presencial. Modalidade indevida. Publicação. Aviso do Edital. Especificação do objeto 
licitado. Convênio. Contrapartida. Previsão e aplicação. Obrigatoriedade. Não provimento. 1. 
Na aquisição de bens e serviços comuns com recursos públicos estaduais decorrentes de convênios é 
obrigatória a adoção da modalidade licitatória de pregão eletrônico, salvo justificativa devidamente 
circunstanciada pelo gestor, conforme determina o art. 4º, caput, e § 1º do Decreto estadual n. 
2.069/2006. 2. A publicação do aviso do edital na Imprensa Oficial deve apresentar definição precisa, 
suficiente e clara do objeto licitado, em observância, dentre outras razões, ao caráter competitivo do 
certame e à transparência necessária aos controles institucional e social (art. 9º, inciso II, da Lei n. 
6.474/2002 e art. 18, § 2º do Decreto n. 2.069/2006). 3. É obrigatória a exigência de contrapartida nas 
transferências voluntárias, de modo que a ausência de integralização dos respectivos recursos 
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caracteriza grave infração à norma legal apta a atrair o direito ao ressarcimento dos recursos que 
substituíram a prestação financeira assumida pelo partícipe omisso. 4. Recurso conhecido, porém, no 
mérito, não provido. Acórdão nº 59.783, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.21. Consulta. PRODEPA. Empresa Pública. Adesão. Sistema de Registro de Preços 
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outro Ente Federativo. 
Possibilidade. Consulta deve ser formulada em tese. 1. Empresas públicas dependentes, para 
aquisição de bens e serviços comuns ligados a sua atividade meio, poderão aderir à ata de registro de 
preços da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de outros entes federativos, pois como 
disposto no parágrafo único do art. 17 do Decreto Estadual n° 2.121/2018, deverão atender ao 
insculpido no Decreto Estadual n° 1.887, de 7 de novembro de 2017 em seu artigo 24 e seus parágrafos, 
impondo as seguintes condições: (l)que seja devidamente justificada a vantagem da adesão; (2) seja 
concedida a concordância pelo Órgão Gestor do SRP; (3)que haja a concordância do Fornecedor 
beneficiário; (4) que não resulte qualquer prejuízo para o cumprimento do disposto na Ata de Registro 
de Preços; e (5)que seja demonstrada a inexistência de Ata de Registro de Preços do Estado do Pará 
com objeto similar e com possibilidade de adesão. 2. A Consulta deve ser realizada em tese, 
demonstrando dúvida do jurisdicionado em relação à aplicação de normas, estando dissociada do caso 
concreto, sob pena de subverter a lógica constitucional e transformar a Corte de Contas em órgão de 
assessoria jurídica da Administração Pública, situação incompatível coma lógica imposta pela Carta 
Magna. Acórdão nº 19.156, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.22. Denúncia, com Medida Cautelar. Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 
008/SESPA/2019. Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de 
Agendamento de Viagens Destinadas ao Programa de Tratamento de Fora do Domicílio. 
TCDF do Estado do Pará. Violação do Decreto Estadual nº 1.106/2014. Direcionamento do 
Processo para Benefício de Empresas Específicas. Não comprovação. Improcedência da 
representação. Anexação à prestação de contas de gestão da SESPA. 1. Ausência de ilegalidade 
na realização de procedimento licitatório paralelo ao da Secretaria de Estado e Administração, visto 
tratar-se de exceção prevista no Decreto Estadual nº 1.106/2014. 2. Improcedência da representação 
ante a falta de elementos que configurem ilegalidade. 3. Anexação da presente representação, para que 
seja considerada na Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Saúde Pública do exercício. 
Acórdão nº 59.879, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.23. Representação da Lei nº 8.666/93, art. 87, inciso III. Cláusula restritiva. Inclusão no 
cadastro dos impedidos de licitar. Pareceres uniformes. Pela procedência parcial sem 
aplicação de multas. Recomendações. Procedência parcial da Representação para fins de expedir 
recomendação ao Município para que nas futuras licitações seja retirada dos editais licitatórios a cláusula 
que exclui da participação nos certames empresas que constam no cadastro dos impedidos de licitar 
por outros entes do poder público, tendo em vista o entendimento deste Tribunal de que as sanções 
previstas no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, se restringem ao ente que as aplicou. Acórdão nº 
4054/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.1.24 Representação da Lei nº 8.666/93. Transporte escolar. Procedência parcial. Exigência 
de firma reconhecida para comprovação de autenticidade. Lei nº 13.726/2018. Recomendação. 
Em relação à exigência de firma reconhecida para comprovação de autenticidade, entendo, assim como 
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a Unidade Técnica e o Ministério Público, que o edital não deixou claro que isto seria exigido somente 
em face da apresentação de cópias de documentos pelos licitantes. Em vários itens do edital é feita 
menção a esta exigência sem que se restrinja a apresentação de cópias. Configurada está a irregularidade 
em razão do teor do art. 3º, e incisos, da Lei nº 13.726/2018, que dispensa, em regra, tal exigência. 
Assim, a representação é parcialmente procedente. Em razão do exposto, voto pela procedência parcial 
da representação para recomendar ao Município que dê cumprimento à Lei n.º 13.726/2018, deixando 
de limitar a autenticidade dos documentos à certificação emitida por cartórios. Acórdão nº 4070/2019- 
Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

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 da 
proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta referir (art. 40, inciso XI, da Lei 
8.666/93; art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001; e art. 37, inc. 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 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 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx
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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 nº 83/2020-Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCU Licitações e Contratos nº 383, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.  

1.1.26.Contrato Administrativo. Parecer em Consulta TC nº 24/2019-Plenário. Sobre reajuste e 
repactuação de contrato administrativo e a possibilidade de concessão automática ou 
mediante requerimento, bem como sobre a possibilidade de ocorrência de preclusão de 
pagamento retroativo. Trata-se de consulta formulada pelo chefe do Poder Executivo do Município 
de Muniz Freire, trazendo questionamentos relacionados ao reajustamento de contratos 
administrativos. O Plenário, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos 
seguintes termos à unanimidade: 1. O exercício ao direito de reajustamento, em sentido amplo, após 12 
(doze) meses de vigência contratual como instituto de manutenção da equação econômico-financeira 
do contrato e com previsão editalícia é absoluto e automático? O Reajuste em sentido amplo é gênero 
do qual o reajuste em sentido estrito e a repactuação são espécies. Neste sentido, pode-se afirmar que 
o reajuste em sentido estrito poderá, desde que previsto expressamente em edital e no contrato ser 
automático, o que significa dizer que esse não é um direito absoluto, eis que depende de preenchimento 
do requisito mencionado. De outro lado, em se tratando de repactuação, não poderá, em nenhum caso, 
ser automática, ainda que haja previsão contratual e em edital, eis que, sempre dependerá de 
requerimento do contratado, demonstrando a efetiva variação de preços da planilha, que é requisito 
indispensável a mesma. 2. De quem é a iniciativa para requerer o reajuste de preço após 12 (doze) meses 
de vigência do contrato? Da Administração Pública ou da empresa contratada? A iniciativa para 
requerer o reajuste de preço, após 12 meses de vigência do contrato, é do contratado, que é quem vai 
se beneficiar do reajuste, a não ser que, conforme mencionado, haja previsão contratual, para os casos 
de reajuste em sentido estrito, afirmando expressamente que este deve ser automático e, portanto, 
independe de requerimento. O mesmo não pode ocorrer nos casos de repactuação, uma vez que, este 
jamais será automático. 3. Se transcorrido o prazo de 12 (doze) meses do contrato e a empresa 
concordar em assinar aditivos de prazo sem questionar o reajuste de preço, ocorre preclusão tácita por 
ter praticado ato incompatível com seu exercício? Nos casos de repactuação, que são necessariamente 
precedidas de solicitação do contratado, se não for realizado o requerimento, acompanhado de 
demonstrações de planilhas de custos, conforme previsto, durante a vigência do contrato, haverá a 
preclusão lógica tácita, com a assinatura de aditivos PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência Anual 
2019 | TCE-ES 6 contratuais ou com o encerramento do contrato. Do mesmo modo, ocorrerá, nos 
casos de reajuste em sentido estrito, quando dependerem de requerimento, em razão da inexistência de 
previsão contratual no sentido de ser o mesmo automático. 4. Passados mais de doze meses contados 
da data da apresentação da proposta é possível a concessão do reajuste retroativo aos três anos 
anteriores em que o contrato não foi reajustado? Para a repactuação, espécie de reajuste em sentido 
amplo, conforme já explicitado, o artigo 41, da Instrução Normativa do Ministério Planejamento 
Orçamento e Gestão/Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação nº 02/2008, expressamente 
prevê. Observa-se, que o dispositivo permite a concessão retroativa para repactuação, quando envolver 
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custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, 
que contempla data de vigência retroativa, sendo que a norma restringe a sua ocorrência exclusivamente 
aos casos que motivaram a retroatividade. Assim, tendo sido a norma extremamente restritiva, 
pontuando os casos em que a retroatividade é admissível, não pode esta ser interpretada de modo 
amplo, de forma a abranger também os casos de reajustes em sentido estrito ou mesmo os casos de 
repactuação, que não atendem a previsão normativa. 5. Apesar de o parecer vinculante AGU/JTB 
01/2008, tratar especificamente de repactuação é razoável utilizar o seu embasamento jurídico, por 
analogia ao reajuste de preços? Tratando-se os institutos de espécies do gênero reajuste em sentido 
amplo é possível afirmar, que embora institutos diversos possuem características próximas. Deste 
modo, para aplicar, por analogia, o referido parecer, que diz respeito à repactuação, faz-se necessário 
observar, em cada previsão nele contida, se os seus fundamentos se adequam aos casos de reajuste em 
sentido estrito, em razão da semelhança dos argumentos nele contidos, que demonstrem que poderiam 
ser utilizados também para os casos de reajuste em sentido estrito. É o que ocorre, por exemplo, com 
o instituto da preclusão, já apreciado. Parecer em Consulta TC nº 24/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.27. Contrato Administrativo. Os acréscimos e supressões contratuais, limitados a 25% 
devem ser calculados sobre o valor de cada contrato celebrado, quando originado de licitação 
realizada em lotes, e não sobre o procedimento licitatório como um todo. Tratam os autos de 
Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC n. 1204/2017-Primeira Câmara, que 
condenou o recorrente, então Prefeito de Marilândia/ES, ao pagamento de multa individual e ao 
ressarcimento em face da manutenção de irregularidade referente à formulação de aditivo de contrato 
acima do limite legal. O relator entendeu que assiste razão à área técnica, ao Ministério Público de 
Contas e ao relator do julgamento originário no que tange à tese de que os acréscimos e supressões, 
limitados a 25%, devem ser calculados sobre o valor de cada contrato derivado das divisões internas 
estabelecidas no edital. Segundo a relatoria, isso decorre do fato da redação dos dispositivos previstos 
na Lei Federal n. 8666/93, que tratam da matéria, fazerem referência expressa ao “contrato”, devendo, 
portanto, serem interpretados restritivamente. O exemplo trazido pelo relator são as possibilidades de 
alterações qualitativas e quantitativas nos termos do art. 65, da referida lei, pois, “vislumbrando tratar-
se de procedimento licitatório realizado em lotes, seria totalmente descabida a aceitação de alterações 
qualitativas ou quantitativas que não se referissem diretamente ao contrato celebrado com um dos 
fornecedores, permitindo-se que o cálculo do percentual previsto em lei se realizasse sobre a totalidade 
do certame.(...) Caso, então, a divisão prevista versasse sobre item com preço unitário diferenciado, o 
resultado do percentual aplicado poderia ensejar a desvirtuação da própria parcela, seja em seu preço, 
seja em seu quantitativo, permitindo-se que um pequeno componente do todo passasse a figurar, em 
termos de relevância qualitativa ou quantitativa, em item extremamente representativo”. Concluiu então 
pela manutenção do acórdão recorrido quanto à essa questão. O Plenário decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a referida irregularidade, 
redimensionando a multa aplicada. Acórdão 1413/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência 
TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.28. Licitação. É regular a exigência do cadastro no DER e do Certificado de Registro 
Nacional de Transportador Rodoviário de Carga – RNTRC e ANTT como requisitos de 
habilitação em licitação para serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
Trata-se de representação em face da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, alegando a existência de 
irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2019, cujo objeto era o registro de preços para 
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contratação de empresa especializada em serviços de transporte de passageiros intramunicipal, 
intermunicipal e interestadual, para atender demandas da Secretaria. O representante arguiu que o 
registro da empresa licitante junto à ANTT e ao DER-ES deveria ser exigido somente no momento da 
contratação e não na fase de habilitação. O relator entendeu que, tendo em vista o objeto a ser 
contratado, não configura restrição à competitividade, nem exigência descabida ou desarrazoada as 
exigências de cadastro no DER/ES e de apresentação do Certificado de Registro Nacional de 
Transportador Rodoviário de Carga (RNTRC) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) na fase de habilitação, pois trata-se do exercício de atividade de transporte interestadual e 
intermunicipal cuja competência de fiscalização cabe à ANTT e ao DER/ES, respectivamente, 
previstas em lei. Diante disso entendeu o relator pela improcedência do pleito, em consonância com a 
área técnica e com o Ministério Público de Contas. O Plenário decidiu, por unanimidade, conhecer a 
representação e, no mérito, pela sua improcedência. Acórdão 1416/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.29. Licitação. A exigência de comprovante de propriedade do sistema de informação não 
pode ser exigida como condição para habilitação, sendo possível sua exigência, contudo, para 
formação de pontuação técnica, objetivando a definição da proposta vencedora. Trata-se de 
Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 865/2015, 
relativo a auditoria realizada na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 
2008, em que se apontou exigência indevida no Convite nº 07/2008, relacionada à necessidade de 
comprovação, pela empresa licitante, da propriedade dos sistemas a serem licitados, prevendo, além 
disso, pontuação distinta para os proprietários dos referidos sistemas. Sobre a questão o relator 
entendeu que não houve violação ao disposto na Lei n° 8.666/1993, por que, nos termos do 
entendimento do TCU e do STF, “a exigência de comprovante de propriedade do sistema de 
informação não pode ser exigida como elemento desclassificatório de habilitação, sendo possível, 
contudo, para a formação de pontuação no requisito ‘técnica’, objetivando a definição da proposta 
vencedora”. Entendeu o relator, portanto que, uma vez que os recorridos não exigiram a propriedade 
dos programas na fase de habilitação, mas tão somente na pontuação técnica (aspecto classificatório), 
em tese não contrariaram as jurisprudências das Cortes citadas. Ressaltou ainda que a propriedade do 
sistema é um elemento vantajoso na operacionalização do sistema de informação, que se relaciona com 
a qualidade dos serviços a serem executados, não restringindo a competitividade do certame. Conforme 
a fundamentação exposta, o relator, divergindo do entendimento técnico e ministerial, negou 
provimento ao item recorrido, mantendo o afastamento da irregularidade. O Plenário decidiu, à 
unanimidade, de acordo com o voto do relator. Acórdão TC nº 1508/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.30. Licitação. É possível a exigência do certificado ISO 9000 como objeto de pontuação no 
julgamento de proposta técnica em licitação. Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo 
Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 865/2015, relativo a auditoria na Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2008, em que se apontou violação ao 
disposto no artigo 3º, §1°, inciso I, da Lei Federal n. 8666/93 no Convite nº 07/2008, pois houve a 
utilização de certificação ISO 9001 como critério de pontuação da proposta técnica. Segundo o relator, 
embora a matéria seja tratada de forma vacilante pelas Cortes, a falta de segurança jurídica não pode 
prejudicar os direitos dos gestores, sendo este o sentido das modificações perpetradas pela Lei nº 
12.655/2018 na LINDB. Nesse sentido o relator reafirmou posicionamento do TCU que considera 
válida a previsão do certificado ISO 9001:2000 na fase de pontuação. Vejamos: Considerando que a 
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qualidade do processo de fabricação reflete-se diretamente na qualidade do produto, o certificado ISO 
9000 pode ser objeto de pontuação no julgamento das propostas técnicas, nos termos do art. 3º, inciso 
I, do Decreto 1.070/1994. Contudo, o peso dado à apresentação do certificado não poderá ser 
exagerado, distorcido, a ponto de, na prática, transformá-lo em critério de desclassificação. Ante as 
argumentações expostas, o relator divergiu do entendimento técnico e ministerial e negou provimento 
ao Recurso. Acórdão TC nº 1508/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf. 

1.1.31. Licitação. É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre os 
convidados na modalidade de licitação-convite, desde que, por limitações do mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados, seja impossível a obtenção do número mínimo de 
licitantes exigidos no § 3º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição de 
convite, nos termos do § 7º do artigo 22 a Lei Federal nº 8.666/93. Trata-se de Pedido de Reexame 
interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 865/2015, relativo a auditoria 
realizada na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2008, em que se 
apontou prosseguimento de certame, na modalidade convite, que não obteve número suficiente de 
propostas válidas. No tocante à temática, o relator sustentou que este Tribunal já prolatou Acórdão 
1621/2018, no sentido de que doutrina e jurisprudência vêm flexibilizando o entendimento adotado 
pelo TCU, por apreenderem que o TCU vem seguindo posicionamento excessivo, ao afirmar que o 
convite deve ser repetido sempre que a Administração não obtenha três propostas válidas, nos termos 
da Súmula nº 248. O relator, citando outras jurisprudências que confirmam a regularidade 
procedimental, uma vez que foram convidados mais de três participantes, não necessitando, 
obrigatoriamente, que fossem válidas as propostas apresentadas, entendeu que restou evidenciado, no 
caso concreto, limitação do mercado local, considerando o número de convites enviados expressivo, 
restando claro que a conduta dos recorridos não fora reprovável ao ponto de se declarar a 
irregularidade. Ademais, entendeu não ter havido prejuízo à Administração, motivo pelo qual deixou 
de acompanhar o entendimento técnico e ministerial, negando provimento a este item do recurso. 
Acórdão TC nº 1508/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.1.32. Contratação direta. A decretação de estado de emergência não é causa suficiente para 
justificar a contratação direta por dispensa de licitação, sendo necessária a demonstração de 
nexo entre o objeto a ser contratado e a necessidade pública de caráter emergencial. Trata-se 
de fiscalização realizada no Prefeitura de Ecoporanga, convertida em Tomada de Contas Especial, onde 
foi apontada irregularidade na contratação emergencial de transporte para agentes da saúde, por 
dispensa de licitação, sem a demonstração de nexo entre o objeto contratado e a necessidade pública 
de caráter emergencial. A instrução técnica inicial constatou que não foram justificados a escolha do 
fornecedor e o preço, bem como não foi realizada prévia pesquisa de preços e a descrição adequada do 
objeto. Sobre o tema, o relator afirmou que: “É possível, considerando os dados trazidos pela auditoria, 
que houvesse sim uma necessidade pública na área de saúde a justificar a contratação emergencial de 
transporte para agentes da saúde nas áreas afetadas pela enchente. Era imprescindível, no entanto, uma 
adequada justificativa com estimativa de tempo e quilometragem bem como a descrição exata da 
necessidade a ser atendida”. Ponderou que: “Não basta a decretação do estado de emergência para 
justificar a contratação com dispensa de licitação, sendo necessária, antes, a demonstração de nexo entre 
o objeto a ser contratado e uma necessidade pública de caráter emergencial, que não poderia se sujeitar 
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a um processo formal de licitação; indispensável, ainda assim, a justificativa de escolha do fornecedor 
e do preço. Complementou, ainda, que: “Não demonstrado o nexo entre a contratação e a situação 
emergencial, assim como a necessidade pública emergencial, não se justifica a dispensa de licitação, que 
é a regra geral, sendo a dispensa exceção legal só admitida nas hipóteses que a lei autoriza, devidamente 
caracterizadas”. Nesses termos, o relator votou por manter a irregularidade. A Primeira Câmara 
deliberou, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão TC 1451/2019- Primeira Câmera, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf. 

1.1.33. Licitação. O administrador, ao confeccionar o edital, tem discricionariedade para eleger 
os requisitos de qualificação econômico-financeira, dentre aqueles previstos no artigo 31 da lei 
8.666/93, uma vez que os critérios previstos constituem um rol máximo, e não mínimo, de 
possíveis exigências. Cuida-se de representação, em face do edital de Concorrência Pública n. 
004/2018, da Prefeitura Municipal de Jaguaré, que considerou irregular a insuficiência na comprovação 
da regularidade econômica da licitante interessada. Em representação formulada em face da 
Concorrência Pública nº 004/2018 da Prefeitura Municipal de Jaguaré foi relatada possível 
irregularidade consistente na insuficiência de exigências de habilitação relacionadas à regularidade 
econômica dos licitantes. Sobre o tema, a área técnica salientou que “a Lei de Licitações, ao utilizar a 
expressão ’limitar-se-á’, em seu art. 31, estabeleceu um rol máximo de requisitos de qualificação 
econômico-financeira, que podem ser exigidos dos licitantes como critério de habilitação nos 
procedimentos licitatórios”. Acrescentou que, deste entendimento, decorrem duas conclusões “a) o 
edital de licitação não pode exigir a comprovação de nenhum requisito que não esteja expressamente 
previsto em lei, por se tratar de norma restritiva de direitos; b) não é necessário que o edital de licitação 
exija a comprovação de todos os requisitos de qualificação econômico-financeira previstos na lei, uma 
vez que o rol de requisitos legais não constitui um rol mínimo, mas sim um rol máximo”. Completou 
que, “dessa forma, o administrador, ao confeccionar o edital, tem discricionariedade para eleger os 
requisitos de qualificação econômico-financeira, dentre aqueles previstos em lei, que entenda ser 
pertinente exigir a comprovação em cada licitação”. O relator, acompanhou o entendimento técnico e 
afastou a irregularidade. A Primeira Câmara deliberou, à unanimidade, nos termos do voto do relator. 
Acórdão TC 1462/2019 – Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.34. Responsabilidade. O fato de a empresa não participar da elaboração do edital e do 
orçamento base da licitação não a isenta de responsabilidade solidária pelo dano na hipótese 
de recebimento de pagamentos por serviços superfaturados, pois cabe à licitante ofertar preços 
compatíveis com os praticados no mercado (art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993), 
independente de eventual erro cometido pela Administração quando da elaboração do edital e 
do orçamento.  Trata-se de representação em face da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 
narrando possíveis irregularidades no âmbito dos pregões 63/2013, 42/2014 e 47/2015, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada em salvamento marítimo e monitoramento da orla. 
Dentre as irregularidades apontadas, destaca-se a realização de despesas em valores superiores aos 
praticados no mercado. A Instrução Técnica Conclusiva averiguou que, havendo a empresa licitante 
apresentado um preço de mercado no valor de R$ 418.433,33, durante a fase interna de orçamentação, 
não poderia tal empresa ter sido homologada vencedora do Pregão 63/2013 com preço de R$ 
450.000,00, valor integralmente quitado pela Administração Pública Municipal, ficando caracterizado 
um sobrepreço e superfaturamento no montante de R$ 31.566,67. Em suas justificativas, a empresa 
licitante alegou que não pode ser responsabilizada, pois quem fez o orçamento, elaborou o edital e 
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realizou a licitação foi a Administração Pública. Analisando a questão, o relator citou dois recentes 
enunciados do TCU que atestam a responsabilidade solidária de empresas pelo recebimento de valores 
acima do praticado no mercado, mesmo não participando da elaboração do edital e da orçamentação 
da licitação. O relator acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade e do 
dano apontado quanto ao Secretário Municipal de Segurança Pública e à empresa contratada, de forma 
solidária. A Primeira Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão TC 
1430/2019 – Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.1.35. Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento 
licitatório. Representação oferecida pelo Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações de Caldas 
Novas acerca de possíveis irregularidades referentes ao Pregão presencial nº 106/18. A empresa 
vencedora do item 1 (cama hospitalar) apresentou proposta de preço contendo produtos de outros 
fornecedores, sem possuir a autorização ou o cadastro de representação. Em denúncia ao Fundo 
Municipal de Saúde a fabricante do item afirmou que os produtos do lote 1 não seriam entregues ou 
seriam falsificados, dado que a licitante vencedora não poderia oferece-los à Administração. A empresa 
vencedora solicitou a desistência de entrega do referido item. O Relator considerou que a conduta da 
empresa afetou o caráter competitivo da licitação, tendo em vista que ofereceu um produto que não 
seria capaz de fornecer após a contratação, aparentando a utilização de subterfúgios ilícitos para se 
sagrar vencedora na disputa, com intuito de obter vantagem futura. Ressaltou que a ação da empresa 
denunciada se revelou como meio para alcançar o fim perseguido, qual seja, vencer a licitação e entregar 
produto diverso, enquadra-se no tipo penal do art. 96 da Lei nº 8.666/93. Concluiu que a ausência de 
formalização contratual da Administração Pública com a licitante, por motivo de desistência desta, não 
permitiu o aperfeiçoamento do crime acima exposto. A Relatoria se posicionou em convergência com 
a Secretária de Licitações e Contratos e o MPC e (a) julgou procedente o mérito da representação; (b) 
determinou aos gestores do município, em especial ao responsável pelo procedimento licitatório nº 
106/18, a adotassem providências quanto à penalização administrativa da empresa denunciada e; (c) 
declarou a empresa denunciada inidônea para participar, por cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Municipal do Estado de Goiás, nos termos previstos no art. 51 da Lei estadual nº 15.958/07. 
O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 09115/19, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  

1.1.36. Concessão de Cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM. 
Representação com pedido de medida cautelar, relativa à de possíveis irregularidades na contratação, 
pelo Município de Montes Claros de Goiás, de assessoria e consultoria jurídica, que objetiva o aumento 
da quota no FPM como resultado da arrecadação do ICMS, mediante aplicação da Lei Complementar 
Estadual nº 90/11. Em análise prévia, a Secretaria de Licitações e Contratos entendeu ser imprescindível 
a apresentação do procedimento administrativo que desencadeou a contratação, demonstrando que os 
requisitos da lei foram observados e comprovando que os valores acordados a título de pagamento 
estão dentro do praticado pelo mercado. Sustentou ainda que contratos de êxito são incompatíveis com 
a Administração Pública e que ocorreram pagamentos sem comprovação de ingresso de receitas para 
o erário, de maneira que o contratado recebeu quantia apenas com base em liminar concedida, sem 
decisão meritória definitiva. Ressaltou a presença da plausibilidade do direito, diante da constatação das 
possíveis irregularidades: (a) procedimento de declaração de inexigibilidade pendente de documentação 
comprobatória; (b) adoção de contrato de risco, demandando abertura de vista, para demonstração da 
compatibilidade dos percentuais adotados com a complexidade do trabalho; (c) antecipação de 
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pagamentos sem ingresso de recursos nos cofres municipais, em violação a cláusula contratual, 
demandando suspensão cautelar de novos pagamentos, em virtude do risco efetivo de prejuízo ao 
erário; (d) possível duplicidade dos contratos. Entendeu haver igualmente o perigo da demora, diante 
do considerável risco de o Município dispensar novos pagamentos sem comprovação de ingresso de 
recursos, além de outras possíveis irregularidades a serem aferidas em dilação probatória consistente. 
O Relator convergiu com a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e adotou a medida 
cautelar, nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 15.958/2007, para determinar ao Prefeito de Montes 
Claros de Goiás a imediata suspensão, até decisão final de mérito no presente processo, de todo e 
qualquer pagamento relativo ao contrato de assessoria jurídica em questão. O voto foi aprovado por 
unanimidade Acórdão nº 09320/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 18, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  
 
1.1.37 Contrato. Aquisição de software. Licença de uso e licença permanente. Formas de 
remuneração pela prestação de serviços de tecnologia da informação. A contratação de software 
na modalidade de licença de uso, em detrimento da aquisição da licença permanente, sem fundamento 
adequado de sua escolha, bem como sem demonstração da sua vantajosidade, incorre em alto 
antieconômico e ineficiente do Poder Público. Nas contratações para a prestação de serviços de 
tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados, e o pagamento por hora 
trabalhada ou por posto de serviço somente poderá ser admitida quanto a excepcionalidade estiver 
prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos. Acórdão nº 808/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf. 
 
1.1.38 Licitação. Descrição do objeto. Termo de referência. Especificação clara e precisa. O 
objeto a ser contratado pela Administração Pública, previsto no termo de referência de licitação, 
demanda especificação clara e precisa, o suficiente para consagrar a isonomia, a publicidade, a 
impessoalidade e a vinculação ao instrumento convocatório, permitindo que todos os interessados 
participem do certame, bem como oportunizando a contratação da proposta mais vantajosa. Acórdão 
nº 158/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf . 
 
1.1.39  Licitação. Dispensa. Procedimento administrativo. A Lei nº 8.666/1993 determina, para as 
aquisições públicas, a existência de procedimento administrativo formal, autuado, protocolado e 
numerado, de modo a organizar em volume único toda a documentação pertinente ao respectivo 
certame licitatório, assegurando a fiscalização e o controle de legalidade, inclusive para dispensa de 
licitação. O fato de se tratar de dispensa de licitação não conduz à completa informalidade do 
procedimento licitatório. 2. Os comprovantes posteriores à contratação por dispensa de licitação, que 
não se tratam de peças constantes de um protocolo autuado e numerado, não constituem procedimento 
administrativo.  Acórdão nº 158/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf . 
 
1.1.40 Licitação. Inexigibilidade. Serviços jurídicos rotineiros. Concessão de aposentadorias. 
Os serviços jurídicos rotineiros envolvendo processos ordinários de concessão de aposentadorias não 
possuem natureza singular, não podendo ser contratados por inexigibilidade licitatória. 2. Para 
configurar a situação de inexigibilidade de licitação, na contração de serviços, devem estar presentes 
três requisitos cumulativamente: serviço técnico especializado; notória especialização do contratado; e 
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singularidade da natureza do serviço. Acórdão nº 124/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 
63, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf  
 
1.1.41 Licitação. Pareceres jurídicos. Conteúdo genérico.  É ilegal a emissão de pareceres jurídicos 
com conteúdo genérico, também chamados de proforma ou sintéticos, e que não demonstrem o efetivo 
exame da análise de edital de procedimento licitatório e seus respectivos anexos. 2. Na emissão de 
pareceres jurídicos em procedimentos licitatórios, os procuradores e advogados públicos devem expedir 
documentos devidamente fundamentados, com a demonstração da análise detalhada dos termos do 
edital e seus anexos, contemplando os aspectos básicos e essenciais à realização do certame, em 
conformidade com o que determina o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.  Acórdão nº 
173/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf . 
 
1.1.42. Despesa. Ordem Cronológica. Art. 5º, caput, Lei 8.666/93. Regulamentação. 
Normatização de aspectos complementares. O respeito à ordem cronológica dos pagamentos é 
dever legal e não mera faculdade, previsto no artigo 5°, caput, da Lei 8.666/93, que deve ser cumprido 
pelos gestores públicos e independe de regulamentação da norma inserta na Lei de Licitações, embora 
seja salutar o estabelecimento de referenciais e critérios objetivos que regulamentem os procedimentos 
de pagamentos, elucidando, especialmente, as hipóteses de “interesse público” que justifiquem a não 
observância da ordem de pagamentos. 2. A normatização de aspectos complementares visando ao 
acompanhamento e controle interno do disposto no art. 5º, caput, da Lei 8.666/93, deve contemplar, 
no mínimo: a. a ocasião em que o credor deverá ser inserido na respectiva sequência, considerando: 
a.1) a demonstração, para o ingresso na fila, do adimplemento da parcela contratual mediante a 
apresentação de fatura ou documento equivalente pelo contratado, a ser confirmada na liquidação da 
despesa; e, a.2) o cumprimento das demais condições legais e contratuais exigíveis, como a regularidade 
fiscal, trabalhista e com a seguridade social, entre outras, também a serem confirmadas na liquidação 
da despesa; b. as hipóteses de suspensão da inscrição do crédito na ordem cronológica de pagamento, 
em razão da ausência de demonstração do cumprimento das condições legais e contratuais pelo 
contratado; c. a fixação de prazo máximo para a realização da liquidação e para o efetivo pagamento, a 
contar do ingresso na linha de preferência, ou para a rejeição dos serviços prestados ou bens fornecidos, 
por desatendimento das exigências legais ou contratuais; e, d. as situações que poderão vir a constituir, 
ainda que não de forma taxativa, relevantes razões de interesse público, a permitir excepcionar a regra 
da ordem cronológica, a propósito do que estabelece a parte final do artigo 5º, caput, da Lei 8.666/1993. 
Acórdão nº 873/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf.  

1.1.43. Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Orçamento estimativo. 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 da proposta ou 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). Acórdão nº 83/2020 – Plenário, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.44 “Projeto Mais Médicos do Brasil”. Médico de nacionalidade estrangeira cooperado. 
Direito subjetivo de permanência no programa social. Inexistência. Inexiste direito adquirido 
para os médicos cooperados estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde 
pública, ainda que já tenham sido vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. A contratação de 
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médicos estrangeiros foi instituída pela Lei nº 12.871/2013, que criou o “Programa Mais Médicos” com 
a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Entre as 
disposições pertinentes ao “Projeto Mais Médicos para o Brasil”, a inexistência de direito adquirido 
para os médicos estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública foi 
expressamente prevista nos arts. 17 e 18, §3º, ambos da Lei nº 12.871/2013. Assim, com o fim da 
cooperação do Brasil – Cuba, aquele profissional não pode visar a sua permanência no “Projeto Mais 
Médicos para o Brasil”, a partir da condição de ser (ou de já ter sido) vinculado a esse programa social. 
Observe-se que o princípio da isonomia não foi maculado em face de novo edital que impede a sua 
admissão, pois cabe ao Poder Executivo suprir as vagas na ordem de preferência estabelecida no art. 
13, § 1º, da Lei nº 12.871/2013. O médico cooperado não se encontra em igualdade com outros 
médicos estrangeiros cuja contratação pode se realizar pessoalmente, sem a intervenção de uma 
organização internacional, no caso, a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS. Ressalta-se, 
ademais, que o art. 13, § 3º, da referida lei, confirma a discricionariedade da coordenação do “Projeto 
Mais Médicos para o Brasil (exercida pelos Ministérios da Educação e da Saúde) para o funcionamento 
desse programa social. RO- 213-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 663, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  
 
1.1.45. Convênio. Lei Agnelo/Piva. Admissão de pessoal. Seleção de pessoal. Processo seletivo. 

A contratação de pessoal às expensas de recursos provenientes da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) 

deve ser realizada com observância aos princípios gerais da Administração Pública constantes no art. 

37 da Constituição Federal, em especial aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da 

moralidade, cabendo a realização de chamamento público ou processo seletivo congênere, com ampla 

publicidade e transparência nos critérios de seleção do empregado. Acórdão nº 129/2020-Plenário, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 

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

1.1.46. Convênio. Execução física. Desvio de objeto. Meta. Remanejamento. Concedente. 
Autorização. Consulta. A consequência relativa à ocorrência de irregularidades decorrentes de 
remanejamentos de recursos entre as metas dos planos de trabalho sem a prévia autorização do 
concedente, ainda que preservadas as finalidades do convênio e demonstrada a inexistência de prejuízos 
à Administração ou a terceiros, situação caracterizada como desvio de objeto, deve ser estabelecida pelo 
concedente, na análise do caso concreto, no âmbito da prestação de contas do convênio. Acórdão nº 
163/2020-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.47. Licitação. Pregão. Negociação. Obrigatoriedade. Na modalidade pregão, a negociação com 
o licitante vencedor visando obter melhor proposta para a Administração deve ser realizada mesmo se 
o valor ofertado for inferior àquele orçado pelo órgão ou entidade promotora do certame. Acórdão nº 
534/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.48. Licitação. Participação. Restrição Sicaf. Apenação. Sanção administrativa. O órgão ou 

a entidade promotora do certame não deve obstar a participação de 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 a 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). 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10264.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.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/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/911-in-sicaf
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Acórdão nº 534/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 

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

 

1.1.49. Convênio. Prestação de contas. Documentação. Nexo de causalidade. Recibo. Nota 

fiscal. Identificação. A ausência de identificação do convênio nas notas fiscais ou nos recibos das 

despesas realizadas pode ser considerada falha formal se esses comprovantes contiverem outros 

elementos que vinculem os bens e serviços neles registrados ao objeto pactuado e, portanto, não houver 

prejuízo à comprovação do nexo de causalidade entre a aplicação dos recursos e a execução do objeto. 

Acórdão nº 465/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 

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

 

1.1.50. Tomada de Contas Extraordinária. Instituição de cláusula ilegal e gravemente 
restritiva da competitividade em edital de licitação. Não vinculação dos contratos à referida 
cláusula. Aditamento dos ajustes sem motivação. Contratada empresa de parente de ocupante 
de cargo do primeiro escalão da Administração Pública Municipal. Ausência de adequado 
planejamento. Irregularidade e multas. Mostra-se absolutamente ilegal a disposição editalícia de 
acordo com a qual o “prazo entrega dos medicamentos e materiais consumo será de no máximo 60 (sessenta) minutos”, 
por ofensa ao disposto no art. 3°, da Lei 8.666/93. A suposta necessidade imediata dos medicamentos 
apenas mascara a ausência do planejamento que deve pautar as atividades da Administração Pública, 
mediante estudos acerca das necessidades usuais (tornando possível, verbi gratia, que sempre haja em 
estoque os medicamentos para dor mais receitados pelos médicos locais). Além disso, existem muitas 
alternativas viáveis para a compra de medicamentos incomuns. Ainda que se alegue que inexistia 
proibição para empresas de outras localidades participarem do certame, o resultado foi exatamente o 
mesmo caso houvesse expressa vedação em tal sentido. Afinal, nenhuma empresa minimamente 
distante poderia se comprometer a entregar medicamentos na sede do Município no prazo de apenas 
sessenta minutos. O fato de não haver registro acerca do momento exato dos pedidos de medicamento 
e da entrega dos mesmos, assim como de nos respectivos contratos não haver sido incluída cláusula 
com o prazo de 60 minutos, comprovam que a previsão do edital (para além de ilegal) era desnecessária. 
Nesse sentido, aliás, improcedente a alegação de que a necessidade de se manter, no contrato, os exatos 

termos do edital era „preciosismo‟. Se “a contratação de um fornecedor que não efetuasse a imediata entrega do 
medicamento, causaria prejuízo ao tratamento dos pacientes”, era crítico que tal condição estivesse nos 
respectivos ajustes. No que tange ao aditivo contratual, no percentual de 25% do valor originalmente 
ajustado, observa-se a existência de falhas que, dentro do contexto fático em questão, acabam por 
transcender ao caráter meramente formal. Tal aditivo foi realizado sem qualquer motivação, restando 
ausente, outrossim, pormenorizada descrição dos medicamentos adquiridos. Quanto ao fato de cônjuge 
do então Secretário de Viação ser sócio de uma das empresas contratadas (DIPERMED COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA), cumpre destacar, primeiramente, que o art. 9°, da Lei 8.666/93, não 
possui vedação que se enquadre de forma perfeita à ocorrência. Porém, não só pelo prisma da legalidade 
é cabível o controle externo, devendo ser analisada a questão a partir de outros princípios que regem a 
atuação da Administração Púbica, tais como impessoalidade e moralidade. Assim sendo, não há como 
se considerar regular um ajuste celebrado com empresa de parente de servidor componente do primeiro 
escalão municipal, decorrente de licitação maculada por disposição que restringiu de forma irregular e 
grave a competitividade do certame, cujo contrato não previu cláusula editalícia crítica e que foi 
posteriormente aditado sem a devida justificação.  Dos elementos constantes dos autos, resta 
impossível verificar a ocorrência de direto prejuízo ao Erário. Porém, as condutas impróprias devem 
ser penalizadas com multa administrativa (cuja aplicação, nos termos da LC/PR 113/05, independe de 
comprovação de prejuízo ao Erário), nos seguintes termos: ao Prefeito e autoridade superior do Pregão 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Presencial, duas multas previstas no art. 87, IV, “g”, da LC/PR 113/05, sendo uma delas em razão de 
cláusula editalícia em violação ao disposto no art. 3°, da Lei 8.666/93 e que causou grave ofensa à 
competitividade do certame e a outra em razão da não vinculação ao edital quando da celebração dos 
respectivos contratos. Acórdão nº 4095/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  
  
1.1.51. Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão Presencial. Possível irregularidade 
consistente no excesso de formalismo na desclassificação da proposta da empresa. 
Representante. Ratificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão do 
certame. Com fulcro nos arts. 282, § 1º, 400, § 1º-A, 401, V, e 403, II e III, do Regimento Interno, 
merece acolhimento o pedido de expedição de medida cautelar em face do Município para o fim de 
determinar a imediata suspensão do Processo Administrativo, referente ao Pregão Presencial , que tem 
por objeto “registro de preços para fornecimento futuro e parcelado para confecção e instalação de 
banners, adesivos, faixas, e desenhos artísticos, com fornecimento de material, destinados a suprir as 
necessidades das secretarias que integram a Administração Pública - Município, no valor total máximo 
previsto de R$ 220.000,00, no estado em que se encontra, bem como de eventuais contratos dele 
decorrentes, sob pena de responsabilização solidária do atual gestor, nos termos dos arts. 400, § 3º, do 
mesmo Regimento. A expedição da medida cautelar se deve à possível irregularidade de item 1.2, 
relativa ao excesso de formalismo na desclassificação da proposta da empresa Representante, sob o 
fundamento de que a marca dos produtos e serviços deveria ter sido indicada de forma unitária em cada 
item, mesmo tendo sido apresentada de forma global. Observa-se que as próprias razões declinadas em 
ata reconhecem que a proposta apresentada pela empresa Representante continha a indicação da marca 
de todos os produtos e serviços oferecidos, ainda que de forma global, sem que figurasse repetidamente 
para cada um dos itens licitados. Evidencia-se, por consequência, a nítida higidez da proposta, não 
havendo que se falar em desconformidade com o edital pelo simples fato de a marca ter sido indicada 
em local diverso daquele previsto no modelo constante do edital. Acórdão nº 65/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 
 
1.1.52. Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Aquisição de medicamentos. Prática de 
sobrepreço, observada na comparação dos preços praticados nos certames impugnados com 
os constantes no Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde. Não adoção do 
Código BR para caracterização do medicamento a ser adquirido. Pela procedência parcial com 
a expedição de recomendação, sem aplicação de sanções. De acordo com o Ministério Público 
de Contas, foram constatadas duas irregularidades no âmbito dos procedimentos licitatórios analisados: 
1. Prática de sobrepreço, observada na comparação dos preços praticados nos certames impugnados 
com os constantes no Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde. 2. Não adoção do 
Código BR para caracterização do medicamento a ser adquirido. Em seu parecer conclusivo, a 
Coordenadoria de Gestão Municipal concluiu pela improcedência do apontamento 1, já que não 
constam informações sobre os parâmetros empregados nos levantamentos que subsidiaram a prefacial, 
tampouco a eventual utilização de filtros quando da pesquisa de preços efetuada junto ao Banco de 
Preços em Saúde (BPS). Este é o entendimento que se adota, haja vista que a metodologia utilizada 
pelo representante não permite demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência de sobrepreços no certame 
em questão. Este entendimento se amparou na sistemática utilizada pelo Tribunal de Contas da União, 
que possui vasta experiência na apuração do dano ao erário em aquisições de medicamentos, a qual 
considera uma série de parâmetros para estimar o valor do sobrepreço. Assim, por exemplo, a 
metodologia do TCU vale-se da seleção dos maiores preços registrados em bancos de preços locais - e 
apenas subsidiariamente, nacionais - e a inutilização de preços que decorriam de compras em 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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quantidades superiores que aquelas efetivamente realizadas no caso concreto. Diante do exposto, 
conclui-se pela improcedência da alegação da prática de sobrepreço nos certames em questão, uma vez 
a metodologia empregada pelo Ministério Público de Contas na peça inicial mostra-se inadequada para 
a efetiva demonstração de ocorrência de sobrepreço nos certames em questão. Com fundamento no 
art. 1º da Resolução nº 18, de 20 de junho de 2017, da Comissão Intergestores Tripartite do Ministério 
de Saúde, e no art. 15, I e V, da Lei Federal nº 8.666/93, esta Corte de Contas concluiu pela necessidade 
de adoção do Código BR como identificador dos medicamentos em processos licitatórios. A 
Coordenadoria de Gestão Municipal constatou que o Município atendeu à ordem cautelar e adotou 
medidas efetivas para a regularização desta impropriedade, inclusive, com a noticiada revogação do 
Pregão Presencial, “para aquisição de medicamentos, visando explicitar o Código BR no edital e 
reformular a formação de seus preços nos termos preconizados pelo Ministério Público de Contas – 
MPC. Ressalte-se, ademais, que o saneamento desta irregularidade tem relevante significância prática 
para o aprimoramento da transparência e controle das aquisições de medicamentos, objeto da presente 
Representação. Tendo em vista a regularização do apontamento ao longo da instrução, conclui-se pela 
procedência do apontamento tão somente para fins de expedição de recomendação para que o 
Município mantenha a utilização do Código BR do Catálogo de Materiais do Comprasnet, nas fases 
internas e externas dos processos licitatórios para aquisições de medicamentos. Acórdão nº 65/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 
 
1.1.53. Representação da Lei nº 8.666/1993. Medida cautelar de suspensão do Pregão 
Presencial. Homologação. Versa o processo sobre Representação com base no art. 113, § 1º, da lei 
n.º 8.666/93 por meio da qual noticia supostas ilegalidades praticadas pelo senhor Prefeito e pela 
Comissão de Licitação do Município no âmbito do processo licitatório de Pregão Presencial. A disputa 
é destinada à contratação de serviço de Implantação e Licenciamento de Sistemas Integrados de Gestão 
Pública Municipal. Narra a empresa representante que a licitação tem por objeto um lote único, dividido 
em dois itens. Informa que o critério de julgamento previsto para as propostas de preços é o de menor 
preço do item 2-licenciamento. Argumenta que tal opção viola os princípios da economicidade, da 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, da eficiência e da legalidade, porquanto seria 
considerado vencedor o licitante que ofertar o menor preço apenas para o item 2, causando um prejuízo 
ao erário no valor de R$ 92.205,74. Aduz que por essa sistemática, considerando-se o valor global 
ofertado para os dois itens, seria possível que as demais empresas participantes do certame 
apresentassem valores de contratação menor que o da empresa declarada vencedora. No caso, não há 
demonstração ou justificativa para a segregação feita pela entidade contratante na planilha de 
composição de custos. Seria, por exemplo, como contratar uma obra apenas pelo preço dos materiais, 
sem considerar os custos inerentes à mão de obra, ou, da mesma forma, licitar a obra tendo por base 
unicamente o preço dos itens mais caros. Acórdão nº 51/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
73, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 
 
 
1.2. Pessoal.  
1.2.1. Membro do Ministério Público Estadual. Ação Civil para perda do cargo. Causa de pedir 
não vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992. Tribunal de Justiça. Art. 38, § 2º, da Lei 
nº 8.625/1993.  Ação Civil de perda de cargo de Promotor de Justiça cuja causa de pedir não esteja 
vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992 deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça. A questão 
central ora discutida está relacionada à competência para processar e julgar a Ação Civil Pública para 
perda do cargo de Promotor de Justiça, o que exige contemplar a força normativa do § 2º do art. 38 da 
Lei nº 8.625/1993, que prescreve: “ a ação civil para decretação da perda do cargo será proposta pelo 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de 
Procuradores, na forma da Lei Orgânica”. No caso analisado, mesmo tendo conhecimento de que a 
ação proposta pelo Parquet se destina a decretar a perda do cargo público de Promotor de Justiça, adotou 
o Tribunal o entendimento atual e os precedentes jurisprudenciais do STJ e STF que atestam a 
inexistência de foro privilegiado nas Ações Civis Públicas para apuração de ato de improbidade 
administrativa. No entanto, há de se fazer um distinguishing do caso concreto em relação ao 
posicionamento sedimentado no STJ e no STF acerca da competência do juízo monocrático para o 
processamento e julgamento das Ações Civis Públicas por improbidade administrativa, afastando o 
“foro privilegiado ou especial” das autoridades envolvidas. É que a causa de pedir da ação ora apreciada 
não está vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992, que disciplina as sanções aplicáveis aos atos 
de improbidade administrativa, mas a infração disciplinar atribuível a Promotor de Justiça no exercício 
da função pública, estando este atualmente em disponibilidade. Ademais, o STJ possui precedente no 
sentido de que a “Ação Civil com foro especial não se confunde com a ação civil pública de 
improbidade administrativa, regida pela Lei nº 8.429/1992, que não prevê tal prerrogativa”. Nessa linha: 
REsp 1.627.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.08.2018; REsp 
1.737.906/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJ 24.08.2018. Conclui-se, portanto, que a 
competência para processar e julgar a ação de perda de cargo de promotor de justiça é do Tribunal de 
Justiça local. REsp nº 1.737.900-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.   
 
1.2.2. Admissão de pessoal. Concurso Público. Contratação de instituição. Avaliação. Termo 
de Referência. Registro, com expedição de recomendação. Em procedimento admissional, O 
Termo de Referência deve conter as exigências mínimas para a formulação de propostas conforme a 
seguir: - Comprovação da qualificação técnica da instituição, inclusive que a mesma dispõe de 
profissionais capacitados para a elaboração e avaliação das provas nas áreas de conhecimento atinentes 
aos cargos/empregos ofertados e que deve indicar os nomes e comprovar a qualificação desses 
profissionais; - Demonstração de capacidade para atender ao sigilo na elaboração, impressão, 
armazenamento e transporte das provas do certame; - Indicação dos cargos a serem providos, descrição 
de suas atividades, escolaridade exigida e perfil do servidor que se pretende selecionar no certame, 
podendo, inclusive, estipular o formato das provas desejado, a saber, quantidade de questões, se haverá 
pesos diferentes para conhecimentos específicos e gerais, obrigação de que as questões avaliem, de fato, 
se o candidato tem conhecimento para tratar das atribuições cotidianas do cargo em disputa, e exigência 
não só de questões objetivas, mas também dissertativas para cargos que demandem ensino superior; - 
Obrigação de fornecimento, pelo contratado, de dados do processo de seleção em meio digital para 
fins de alimentação eletrônica dos sistemas informativos da instituição ou do TCE/PR; - Dispor sobre 
a possibilidade ou não da subcontratação do objeto e da impossibilidade de subcontratação no caso de 
contratação direta; - Dispor que os valores das taxas de inscrição serão recolhidos ao Tesouro e não 
haverá recebimento dos valores diretamente pela contratada. b) apresentar os atestados de capacidade 
técnica de modo a comprovar a execução de serviços semelhantes pela contratada; c) apresentar 
orçamentos coletados, a fim de se assegurar a compatibilidade do preço contratado com o valor de 
mercado. d) Inserir no edital do certame regulamentação adequada para a forma, prazos e demais 
requisitos para apresentação dos recursos e ciência dos resultados, a fim de se preservar o direito ao 
contraditório dos candidatos; e) Em nome dos princípios da publicidade e da transparência, fazer 
constar no edital o valor da remuneração total dos cargos. Acórdão nº 3653/19 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#2.   
 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341801.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
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1.2.3. Admissão de pessoal complementar. Arredondamento dos números fracionados relativos 
às vagas reservadas para deficientes. Pela legalidade e registro das admissões de pessoal, com 
expedição de recomendação. O ente público prever o edital, detalhadamente, a forma de reserva de 
vagas para deficientes conforme entendimento já consagrado no Supremo Tribunal Federal ao analisar 
o art. 37, § 2º, do Decreto 3.298 de 20.12.1999, que foi revogado pelo atual Decreto nº 9.508 de 
24.09.2018. Acórdão nº 3689/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-
71-2020/326836/area/242#2.  
 
1.2.4. Consulta. Acumulação de cargo de Prefeito Municipal com exercício da medicina na 
iniciativa privada. Médico. É possível, ao Prefeito Municipal, exercer atividade privada durante 
o mandato. Pelo conhecimento e resposta à consulta. É possível, ao Prefeito Municipal, exercer 
atividade privada durante o mandato, desde que haja compatibilidade de horários, seja respeitada a 
legislação infraconstitucional e não haja prejuízo ao exercício das atribuições do cargo, sendo vedada a 
contratação do médico, inclusive por interposta pessoa e por qualquer meio, com a municipalidade. 
Acórdão nº 3756/19- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#2.  

1.2.5. Consulta. Câmara Municipal. Compatibilização de mandato classista com o pagamento 
de vantagens, gratificações e auxílio alimentação. Suspensão do prazo de cumprimento de 
estágio probatório para fim de estabilidade e de avaliação para progressão funcional por 
merecimento. Princípio da liberdade sindical e vedação à limitação de concorrência à gestão 
de sindicato. Possibilidade de contratação de empresa ou terceirização temporária para o 
exercício das funções de servidor licenciado. Servidor público que cumula cargo eletivo de 
vereador: impossibilidade de atribuição de funções que extrapolem às do cargo ocupado, em 
razão do princípio da separação de poderes. Não há conflito de normas entre o Estatuto dos 
Servidores e a Lei Municipal 2942/2018, pois a lei especial aplica-se em detrimento da lei geral, não 
sendo devido o pagamento da verba indenizatória? auxílio-alimentação? a servidor em licença para 
exercício de mandato classista. A atribuição de função gratificada e as vantagens remuneratórias dela 
decorrentes estão atreladas ao efetivo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, nos 
termos do art. 37, V da Constituição Federal. O afastamento voluntário do servidor do exercício dessas 
atribuições em razão do exercício de mandato eletivo ou classista impõe a exoneração da função e a 
cessão do pagamento da gratificação correspondente. O gestor deve revogar ato de concessão de 
gratificação de função quando houver o afastamento voluntário do exercício da respectiva atribuição 
funcional diferenciada. A concessão da gratificação de função de natureza jurídica modal é de livre 
nomeação e exoneração, devendo ser suprimida pelo gestor a partir do momento em que o servidor 
voluntariamente deixar de exercê-la. A lei municipal pode fixar limite máximo de servidores que 
poderão se licenciar para mandato classista, considerado o número de servidores filiados ao sindicato. 
A estabilidade funcional dos servidores públicos em seus cargos exige, nos termos da Constituição 
Federal, o efetivo exercício do cargo pelo período de 3 anos. Assim, caso a legislação municipal permita 
o afastamento, para exercício de mandato classista, de servidor em período de estágio probatório, o 
servidor afastado nessas condições deverá ter suspensa a contagem de tempo para fins de avaliação de 
estabilidade. Para fins de progressão por merecimento, deverão ser suspensas as avaliações de 
desempenho quando houver afastamento do servidor do exercício das funções do cargo ocupado. A 
lei municipal não pode impedir o exercício de mandato classista por determinados servidores. Em caso 
de afastamento para exercício de mandato classista de servidor ocupante de cargo efetivo de uma única 
vaga, o ente público poderá proceder fundamentada contratação temporária, com valor limitado ao teto 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
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do pagamento devido ao substituído, ou então a contratação de prestador de serviços (terceirização), a 
depender das peculiaridades do caso concreto, sempre atendidos os parâmetros fixados no Prejulgado 
nº 6 deste Tribunal. Pelo Acórdão nº 1903/11 - STP, no qual esta Corte fixou entendimento de que 
"Tendo em vista os princípios constitucionais da simetria e da separação dos poderes, a natureza 
precária derivada da relação de confiança, e seu regime de dedicação exclusiva, entre o servidor titular 
de função gratificada e a autoridade que o nomeou, é incompatível o exercício do cargo eletivo de 
vereador cumulado com função gratifica ou cargo em comissão, bem como a percepção da vantagem 
pecuniária derivada de tais vínculos." Não havendo remuneração específica, o servidor efetivo que 
cumula o exercício da vereança, pode/deve ser designado pelo Poder Executivo para atuar em 
comissões e exercer atribuições próprias do cargo efetivo que ocupa. Caso identificada situação de 
conflito de interesses ou possível interferência entre os Poderes Constituídos, o afastamento de 
qualquer atividade rotineira do servidor deve ser feito pelo seu superior hierárquico. Acórdão nº 
3721/19- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#2.  

1.2.6. Auditoria in loco. Instituto Geral de Perícia. Servidores. Controle de Jornada. Registro 
meramente formal de comparecimento. Irregularidade. Multa. O TCE/SC aplicou multa ao 
Diretor Geral do Instituto Geral de Perícias por controle de jornada de trabalho de servidores do 
Instituto Geral de Perícias – IGP realizado com registro meramente formal do comparecimento ao 
trabalho, feito de forma manual, em descumprimento ao art. 37, caput, da Constituição Federal, ao 
Decreto nº 2.194/2009 alterado pelo Decreto nº 3.459/2010, art. 63 da Lei 4.320/64. Trata-se de 
Auditoria in loco para verificar a regularidade em atos de pessoal relativos a remuneração/proventos, 
cargos de provimento efetivo, comissionados, cessão de servidores, contratação por tempo 
determinado, controle de frequência, bem como terceirização de pessoal e estagiários, ocorridos a partir 
do exercício de 2016. De acordo com o Relator, foram apontadas as seguintes irregularidades: a) 
Existência de servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo de nível médio e nível superior, 
com padrões de vencimento que se igualam através da progressão funcional; b) Existência de 
irregularidades no controle da jornada de trabalho; c) Ausência de atribuições de cargos de provimento 
em comissão; d) Contratação de expressivo número de estagiários. Sobre a existência de servidores 
ocupantes de cargo em provimento efetivo de nível médio e superior com padrões de vencimento que 
se igualam através de progressão funcional, o Relator entendeu a norma vigente, a Lei nº 15.156/2010, 
a qual institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública – Perícia Oficial, não 
se mostra flagrantemente inconstitucional, em concordância com o entendimento do Ministério 
Público de Contas, e assim, resta aos gestores darem cumprimento à previsão legal. Sobre a existência 
de irregularidades no controle da jornada de trabalho, o Relator concluiu que pela necessidade de “um 
registro de frequência adequado, através de registros de entradas e saídas, que permita identificar, de 
maneira legítima, os servidores que desempenharam efetivamente suas jornadas de trabalho, ou que 
efetuaram eventual serviço extraordinário, servindo de suporte, portanto, para a liquidação da despesa”. 
Ainda, destacou que cumpre “anotar que a ineficiência no registro do ponto dos servidores reflete 
diretamente no controle de escalas, sobreaviso e utilização de banco de horas, implicando no registro 
precário da sua jornada de trabalho. Some-se a isso o fato de inexistir nos autos comprovação de que 
as medidas necessárias ao controle de jornada dos servidores tenham se efetivado”. Sobre a ausência 
de atribuições de cargos de provimento em comissão, o Relator verificou a comprovação do IGP, 
especialmente a especificação das atribuições de todos os cargos comissionados, inclusive da área 
técnica e o afastamento da restrição pelo Ministério Público de Contas, e recomendou ao IGP, “que na 
eventual criação de cargo público, estabeleça lei contendo as respectivas atribuições do cargo”. Por fim, 
sobre a contratação de expressivo número de estagiários, o Relator observou que havia um excedente 
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de 9 estagiários. O responsável admitiu o excesso legal de estagiários comprometendo-se em proceder 
o devido ajuste no próximo exercício financeiro. O Relator recomendou ao IGP “que adeque o 
quantitativo legal de estagiários ao limite estipulado pelo Decreto nº 781/2012 e para que delegue aos 
estagiários exclusivamente atividades de cunho pedagógico e educativas, em conformidade com o 
previsto no art. 37, caput, e inciso II da Constituição Federal, e art. 14 do Decreto n. 781/2012 e Lei 
Federal nº 11.788/08”. @RLA–17/00625036, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, 
disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.2.7. Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento ao Erário. 
Imputação de Débito. O TCE/SC julgou irregulares com imputação de débito as contas relativas ao 
recebimento indevido de vencimentos de uma ex-servidora, em virtude de afastamento para cursar pós-
graduação em nível de mestrado, sem ressarcir ao erário, descumprindo o Termo de Compromisso 
firmado com a Secretaria de Estado da Educação - SED. Tratam-se os autos de Tomada de Contas 
Especial relativa a danos ao erário de R$ 98.956,28 decorrente de afastamento de servidora pública para 
cursar pós-graduação em nível de mestrado, cuja conclusão do curso ocorreu em 25 de setembro de 
1992, contudo que ao final do período de licença para cursar pós-graduação, a servidora não retornou 
às atividades normais, de modo a cumprir período igual ao do afastamento, conforme compromisso 
firmado com a Secretaria de Estado da Educação. Foi apurado que, após o período de licença para 
cursar pós-graduação, a servidora afastou-se sucessivamente através de licenças sem vencimento, vindo 
a ser demitida em 14 de fevereiro de 2002, por incompatibilidade com o serviço público (abandono do 
cargo). O Relator destacou que se discute nos autos o dano causado ao erário, já que a servidora não 
trabalhou pelo período correspondente ao prazo em que ficou afastada para cursar mestrado, embora 
tenha recebido seus vencimentos normalmente durante esse período. Quanto à prescrição suscitada 
pela servidora, por entender que o caso em análise deveria ter sido apreciado em cinco anos, o Relator 
entendeu que “à luz da Constituição Federal, as medidas adotadas visando ao ressarcimento ao erário 
são imprescritíveis (art. 37, §5º). O Relator ainda destacou que o Tribunal de Contas da União sumulou 
(n. 282) a matéria da seguinte forma: “As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes 
causadores de danos ao erário são imprescritíveis”. Foi suscitada pela servidora a previsão de dispensa 
de instauração de tomada de contas especial quando houver transcorrido prazo superior a dez anos 
entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação do responsável pela autoridade 
administrativa competente (Instrução Normativa nº 71/2012 do Tribunal de Contas da União), 
contudo o Relator entendeu que o dano ao erário restou caracterizado somente em 14 de fevereiro de 
2002, quando a servidora foi demitida, pois antes deste período a servidora poderia cumprir o termo 
de compromisso firmado, mantendo-se no cargo por período igual ao do seu afastamento para cursar 
mestrado. Sobre a alegação de que a administração incorreu em um erro ao conceder as licenças sem 
vencimentos, o Relator informou que “licença sem vencimento, exoneração a pedido e outras 
solicitações desta natureza são direitos personalíssimos e a ex-servidora possuía ciência a respeito da 
legislação, à época dos fatos, quando se afastou para cursar pós-graduação, com vencimentos integrais, 
e a obrigava a permanecer vinculada à SED por período igual ao do afastamento, o que não ocorreu”. 
Por fim, destacou que os processos TCE–16/00076901 e TCE-16/00310955 seguem o mesmo 
entendimento, que a responsabilidade é individual, devendo responder pelos fatos somente quem 
efetivamente beneficiou-se com os recursos públicos. @TCE–16/00430349. Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.   
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1.2.8. Consulta. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Parentesco por afinidade até 3º Grau 
inclusive. Independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional. Não aplicação 
do art. 1.595 do Código Civil. O TCE/SC em processo de consulta acrescentou dois itens novos ao 
Prejulgado 2072 sobre nepotismo, em especial referente à limitação contida no artigo 1.595 do Código 
Civil. Tal dispositivo não tem repercussão sobre os vínculos de parentesco indicados na Súmula 
Vinculante nº 13 e Lei Orgânica Municipal. Diante da independência entre as esferas civil e 
administrativa-constitucional, o conceito de parentesco estabelecido no Código Civil não tem o mesmo 
alcance para fins de obediência aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, que vedam a 
prática de nepotismo na Administração Pública. Trata-se de processo de consulta formulada pela 
Prefeitura Municipal de Laguna, questionando acerca da configuração ou não de nepotismo no ato de 
nomeação de sobrinho da esposa de agente público para ocupar cargo comissionado. Os 
questionamentos apresentados versam sobre a nomeação de sobrinho da esposa de Secretário 
Municipal, ou cargo equiparado a este, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública municipal indireta, bem como sobre a eventual 
aplicabilidade da delimitação constante do artigo 1.595 do Código Civil. Tal situação pode caracterizar 
nepotismo quando verificado ajuste mediante designações recíprocas, realizada visando à troca de 
favores ou fraude à lei, quando existente ascendência hierárquica ou funcional do agente político sobre 
a autoridade nomeante ou, ainda, no caso de incompatibilidade da formação do nomeado para o 
respectivo cargo/função. Inicialmente o Relator delimitou que nepotismo: “significa ‘proteção’, 
‘apadrinhamento’, que é dado pelo superior para um cônjuge, companheiro ou parente seu, contratado 
para o cargo ou designado para a função em virtude desse vínculo. Caracteriza-se como ofensa à 
moralidade”. Destacou que “o nepotismo é vedado em qualquer dos Poderes da República por força 
dos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, 
independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Assim, o nepotismo não exige a edição 
de uma lei formal proibindo a sua prática, uma vez que tal vedação decorre diretamente dos princípios 
contidos no art. 37, caput, da CF/88 (STF, Reclamação nº 6702, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 04/03/2009) ”. Mencionou a redação da Súmula Vinculante n. 13 do STF, segundo a qual 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal”. “Pela redação literal da súmula, a vedação é extensiva aos 
familiares até o 3º grau, inclusive por afinidade”, complementou o Relator. Sobre o questionamento se, 
à luz do art. 1.595 do Código Civil, o parentesco do sobrinho da esposa de um Secretário Municipal 
(ou cargo equiparado a este) configuraria vínculo para fins de incidência da vedação contida na SV 13, 
o Relator pontuou a dúvida relativa ao referido artigo, porque ele limita o parentesco por afinidade aos 
ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Contudo, o Relator explicou 
que a SV 13 engloba no conceito de nepotismo os parentes por afinidade, até terceiro grau, inclusive. 
Sendo assim, abarcaria a situação do “sobrinho da esposa de Secretário Municipal”, vínculo por 
afinidade de terceiro grau. Registra-se ainda, que a Lei Orgânica do Município de Laguna também 
estende a vedação ao parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive”. 
Sobre o aparente conflito entre o conceito (limitado) de parentesco de afinidade trazido pelo diploma 
civil e o conceito (ampliado) trazido pela súmula vinculante, o Relator esclareceu que o STF entende 
que “há independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional, razão pela qual o conceito 
de parentesco estabelecido no Código Civil não tem o mesmo alcance para fins de obediência aos 
princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, que vedam a prática de nepotismo na 
Administração Pública. (Reclamação nº 9013, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/9/2011). 
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Igual orientação já foi seguida pelo TCU, no sentido de que o termo “parentes” engloba vínculos 
consanguíneos e por afinidade até o terceiro grau (TCU, Acórdão nº 560/2012, Rel.: Min. Marcos 
Bemquerer, julgado em 18/09/2012; precedente anterior: Acórdão nº 560/2004). Assim sendo, o 
Relator concluiu que “a limitação contida no artigo 1.595 do Código Civil NÃO tem repercussão sobre 
os vínculos de parentesco indicados na Súmula Vinculante 13 e na Lei Orgânica Municipal, de modo 
que a nomeação para cargo ou função comissionada de ‘sobrinho da esposa de Secretário Municipal, 
ou cargo equiparado a este’ (vínculo de terceiro grau por afinidade) poderá caracterizar a prática de 
nepotismo, em determinadas circunstâncias”. Sobre o questionamento referente a nomeação de 
sobrinho de Secretário Municipal (ou cargo equiparado a este) que venha a ocorrer no âmbito de 
Autarquia ou Fundação Municipal, o Relator esclareceu que também caracterizaria nepotismo, mesmo 
que as Autarquias e Fundações Públicas possuam personalidade jurídica própria e integrem a 
Administração Indireta. “Pelo texto da súmula, podemos observar que a proibição não é restrita à 
Administração Direta”. Contudo, “o Consulente faz a ressalva de que a autoridade nomeante não seria 
o Prefeito Municipal (Administração Direta), mas sim o Presidente da Fundação ou Autarquia 
(Administração Indireta), ou seja, estaríamos diante de pessoas jurídicas diversas, sendo que o Secretário 
Municipal não seria o agente nomeante. Ocorre que, como pontuado pela Área Técnica, para os fins 
da presente Consulta, é necessário perquirir a existência de ascendência hierárquica ou funcional do 
Secretário Municipal sobre a autoridade nomeante, situação que somente poderá ser aferida no caso 
concreto, de acordo com a normativa aplicável à entidade na qual se verificar a nomeação do parente”. 
Complementa, “o STF já assentou entendimento de que prática de nepotismo não resulta diretamente 
do parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público, mas da presunção de 
que a escolha para ocupar o cargo tenha sido direcionada à pessoa que tem como interferir no processo 
de seleção (STF, Reclamação nº 18564, Rel.: Min. Dias Toffoli, julgado em 23/02/2016) ”. E ainda, 
“foram elencados pelo STF alguns critérios objetivos de conformação, nos quais haverá nepotismo: a) 
ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade 
nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de 
parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa 
nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e d) 
relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou 
funcional sobre a autoridade nomeante (STF, Reclamação nº 18564, Rel.: Min. Dias Toffoli, julgado 
em 23/02/2016)”. O Relator ainda destacou que “o STF tem afastado a aplicação do enunciado da SV 
13 a cargos públicos de natureza política (a exemplo de Secretário Municipal), ressalvados os casos de 
inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou de inidoneidade 
moral (STF, Reclamação nº 22339, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/09/2018). Ou seja, poderá 
caracterizar nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca 
falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade 
moral do nomeado”. Por fim, concluiu o Relator: “a nomeação de sobrinho da esposa de Secretário 
Municipal, ou cargo equiparado a este, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública municipal indireta, poderá caracterizar nepotismo 
quando verificado ajuste mediante designações recíprocas, realizada visando à troca de favores ou 
fraude à lei, quando existente ascendência hierárquica ou funcional do agente político sobre a autoridade 
nomeante ou, ainda, no caso de incompatibilidade da formação do nomeado para o respectivo 
cargo/função”. @CON–19/00602390, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
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1.2.9. Consulta. Caso concreto. Não conhecimento. Concurso Público. Nível de Escolaridade. 
Previsão em Edital. Divergência com o previsto em Lei Municipal. Em consulta oriunda Câmara 
Municipal de Tijucas, o TCE/SC reconheceu o não cumprimento de requisito de admissibilidade, ante 
o descumprimento do inciso II do art. 104 do Regimento Interno, por constatar que o requerimento 
formulado não versava sobre questão formulada em tese, evidente caso concreto e que aponta para 
irregularidade no edital convocatório para concurso público. Trata-se de questionamento relacionado 
a edital de concurso que tenha previsto nível de escolaridade diferente do exigido em lei municipal. O 
Relator apontou que “o Ministério Público de Contas realizou pesquisa junto ao site da Câmara de 
Vereadores de Tijucas e verificou que a consulta se refere ao Concurso Público nº 01/20131 para 
preenchimento do cargo de recepcionista/telefonista da casa legislativa, que exigiu do candidato 
certificado de conclusão de curso de Nível Médio, reconhecido pelo MEC, enquanto que a Lei 
Complementar n. 17/2013 – que dispõe sobre a organização administrativa e quadro de pessoal dos 
servidores efetivos e em comissão da Câmara Municipal de Tijucas, em seu Anexo III, exige apenas 
certificado de conclusão de curso de Nível Fundamental, reconhecido pelo MEC”. Destacou o Relator 
que o Ministério Público concluiu, “com base nas informações colhidas que se tratou de evidente caso 
concreto e que, ainda mais, aponta para irregularidade no edital convocatório para o concurso público, 
portanto, no seu entender, não é passível de conhecimento a presente consulta”. O Relator informou 
que o “Consulente não buscou junto a esta Corte interpretação de lei em tese, mas sim manifestação 
específica acerca da regularidade, ou não, da situação ocorrida no âmbito da Câmara de Vereadores de 
Tijucas”. O Relator mencionou o entendimento de Jacoby Fernandes: “efeito importante da resposta 
da consulta é o prejulgamento da tese, mas não do fato ou do caso concreto”, e retirou da lição do 
doutrinador que: “Tal efeito tem duas consequências. A primeiro a respeito ao princípio do duo process 
of law – devido processo legal – que impede a firmação e juízo antes da ocorrência dos fatos, pois, do 
contrário, estaria a Corte julgando sem observar o rito processual adequado, a contextualização 
completa e a produção de provas em favor ou prejuízo do próprio consulente. A segunda é que pode 
o consulente, fato não raro, interpretando a resposta da consulta, atribuir-lhe elastério ou concepção 
diversa da que seria normalmente considerada. Daí a cautela jurídica que resguarda o instituto da 
consulta”. @CON–19/00077105, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.2.10. Consulta em Tese. Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Aplicabilidade da 
Lei Estadual nº 8.745/18. Unanimidade. Será conferida interpretação ampliativa ao art. 2º, da Lei 
Estadual n.º 8.745/18, sendo cabível a manutenção do direito de opção aos 80% (oitenta por cento) da 
remuneração do cargo em comissão aos servidores civis efetivos dos demais poderes e órgãos 
autônomos e independentes no âmbito do Estado do Pará, inclusive aos que estiverem cedidos para 
ocupar tais cargos, até que cada interessado, dentro da sua esfera de atuação, encaminhe seus 
respectivos projetos de lei para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Resolução nº 
19.129, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.2.11. Recurso de Reexame. ITERPA. Admissão de Pessoal. Contratos Temporários. Sessão 
Julgamento. Ausência Notificação. Registro de Contratos. Multa Intempestividade. Remessa. 
Decisão-Surpresa. Violação Contraditório. Ampla defesa. Nulidade Multa. Decisão 
Processual. Princípio do Formalismo Moderado. Primazia Decisão de Mérito. Utilidade 
Processo. Provimento Recurso. Exclusão Multa. A ausência de notificação prévia para sessão de 
julgamento em que é aplicada multa ao interessado implica na nulidade da penalidade aplicada, ante a 
ocorrência de decisão surpresa, o que é vedado pelo processualístico moderno (arts. 9 e 10 NCPC, e 
art. 5ª, LV, CF). Com a processualística moderna, especialmente adotada pelo atual Código de Processo 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900077105
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Civil brasileiro, deve-se privilegiar o princípio da primazia da decisão de mérito, como corolário do 
direito fundamental ao exame de mérito, ao invés de se adotar decisões eminentemente processuais. 
Acórdão nº 59.297, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.12. Recurso de Reexame. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Ato sujeito à 
Registro. Admissão de Pessoal. Vício Insanável. Não Ocorrência. Negativa de Provimento. 1. 
Conhecimento do recurso, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade. 2. O art. 155, §1°, 
inciso I, do RITCE/PA não é de incidência obrigatória em todos os casos trazidos à análise desta Corte 
de Contas. 3. Não é aplicável o art. 215 do RITCE/PA, que trata especificamente dos processos de 
prestação ou tomada de contas especial, que concluírem pela irregularidade, pela regularidade com 
ressalva ou pela aplicação de multa. 4. O contraditório, nos moldes do art. 5°, inciso LV, da Constituição 
Federal, requer a presença de litígio ou acusação, o que não se verifica na análise dos atos de admissão 
de pessoal, na qual o Tribunal de Contas busca promover o ajuste da conduta dos entes ou órgãos 
fiscalizados aos ditames legais. 5. Observou-se a presença de circunstâncias no processo que afastam a 
excepcionalidade da contratação por tempo determinado. 6. Negativa de provimento, mantendo-se os 
exatos termos do Acórdão recorrido. Acórdão nº 59.321, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.13. Consulta. Requisitos de Admissibilidade. Preenchidos. Lei Estadual nº 8.426/2016. 
FAPAESPA. Enquadramento. Agência de Fomento e Instituição Científica e Tecnológica no 
Pará – ICT/PA. Impossibilidade. Fundação de Apoio. Terceiro Interveniente. Parceria de 
Direito Público. Inviabilidade Jurídica. 1. Não deve ser atribuída a Fundação Amazônia de Amparo 
a Estudos e Pesquisas do Pará – FAPESPA a condição de agência de fomento ou de Instituição 
Científica e Tecnológica no Pará – ICT/PA, com espeque na Lei estadual n. 8.426/2016, porquanto 
deve ser preservada a escolha positivada pelo legislador. 2. A realização de parceria entre a FAPESPA 
e universidades federais, com a participação da respectiva fundação de apoio, entidade privada sem fins 
lucrativos, na condição de gestora administrativa e financeira, carece de suporte legal e, por conseguinte, 
não deve ser levada a efeito pelos gestores públicos estaduais. 3. Conhecimento da consulta, para 
responder negativamente às indagações formuladas. Resolução nº 19.141, Boletim de Jurisprudência 
TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.14. Admissão de Pessoal. Contratação por Tempo Determinado. Substituição de Servidor 
Temporário. Efeitos Financeiros Exauridos. Perda do Objeto. Extinção do Feito sem 
Resolução do Mérito. Resolução nº 18.990/2018. Manutenção de vínculo após o exaurimento 
do contrato. Desligamento. 1. Quando o ato de admissão de pessoal tiver seus efeitos financeiros 
exauridos, o correspondente processo de registro pode ser extinto sem resolução de mérito, por perda 
de objeto, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 18.990/2018; 2. Em caso de manutenção de vínculo 
após o exaurimento do contrato, deverá ser determinado o imediato desligamento, com determinação 
de apuração do fato. Acórdão nº 59.490, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.15. Recurso de Reconsideração. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
Capacidade Processual Excepcional. Capacidade judiciária. Defesa de interesses e 
prerrogativas institucionais. Intempestividade não declarada. Moderação formalidade. 
Verdade material. Determinação. Nulidade. Não ocorrência. Contraditório. Desnecessidade. 
Primazia da solução integral. Mérito recursal. Instrução normativa STN 1/1997. Entes estatais. 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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Aplicabilidade. 1. É reconhecida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará a 
personalidade judiciária excepcional, de modo que pode demandar em juízo para defender os direitos 
institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e 
independência, isto é, na defesa de suas prerrogativas institucionais. Precedentes STJ. 2. É possível 
conhecer excepcionalmente de Recurso intempestivo em respeito aos princípios da verdade material e 
da formalidade moderada, examinadas as circunstâncias do caso concreto em cotejo com o interesse 
público. 3. No exercício de jurisdição objetiva pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
consubstanciada na emissão de determinações e/ou recomendações abstratas aos jurisdicionados para 
o cumprimento de normas cogentes de aplicação geral (art. 71, incisos IV e IX da Constituição Federal), 
não há nulidade de determinação e/ou recomendação em razão da ausência de contraditório. 
Precedentes TCU. 4. O atual modelo constitucional de processualística impõe que se promova sempre 
que possível a juris-satisfação, com a resolução do mérito recursal, ao invés de se adotar decisão 
estritamente processual, uma vez que nos termos do art. 4º do NCPC (lei n.º 13.105, de 16 de março 
de 2015), as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa. 5. Na falta de normatização específica consolidou-se entendimento no sentido de 
ser aplicáveis os dispositivos da Instrução Normativa STN 1/1997 às entidades públicas estaduais. 
Precedentes TCE/PA. Acórdão nº 59.568, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.16. Responsabilidade. Pessoal. Cessão de Pessoal. Princípio da Impessoalidade. Desvio de 
Função. Multa. A utilização de servidores cedidos em desacordo com o princípio da impessoalidade 
ou eivada por desvio de função e ocupação indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma 
legal ou regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 
8.443/1992. Acórdão nº 3149/19-Plenário, Boletim de Jurisprudência nº 294 do TCU, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.2.17 Tomada de Contas Extraordinária. Pagamento de TIDE. Servidores comissionados. 
Afronta ao v. Acórdão nº 1072/06-STP. Pela procedência com condenação à restituição de 
valores. Considerando que a partir do Acórdão n.º 1072/06-STP foi firmado o entendimento no 
sentido de que “quanto à dedicação exclusiva os cargos em comissão já pressupõem comprometimento análogo a essa 
gratificação, sendo incompatíveis com o pagamento de tal verba”, não há que se falar em boa-fé até a prolação do 
decisum que determinou a instauração do corrente expediente e má-fé a partir do momento em que o 
gestor seguinte tomou ciência da possível irregularidade a ser confirmada em sede de Tomada de Contas 
Extraordinária. Caso contrário, a própria instauração da Tomada careceria de motivação. Procedência 
da Tomada de Contas Extraordinária, instaurada em decorrência de determinação contida no v. 
Acórdão de Parecer Prévio n.º 510/13 –S2C, com a consequente irregularidade das contas, diante da 
confirmação do caráter irregular dos pagamentos de TIDE a servidores puramente comissionados, 
ocorridos entre 05 de fevereiro de 2010 e 28 de junho de 2018 e condenação à restituição de valores – 
a serem oportunamente liquidados – nos moldes do artigo 85 da Lei Orgânica. Acórdão nº 3909/19 – 
Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

1.2.18.  Servidor público estatutário e competência. O Plenário, por maioria, conheceu de conflito 
de competência firmado entre a justiça do trabalho e a justiça comum e declarou a competência da 
justiça comum para processar e julgar a causa. A demanda envolve servidor público municipal, admitido 
mediante concurso, sob o regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O colegiado entendeu 
que o vínculo do servidor com a municipalidade tem natureza jurídico-administrativa. Trata-se, 
portanto de servidor público estatutário, de modo que a justiça competente para processar e julgar a 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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causa é a comum. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin, Rosa Weber e Dias 
Toffoli, que consideraram competente a justiça do trabalho para julgar o pleito, uma vez que a relação 
jurídica é regida pela CLT. Acórdão nº 8018/PI, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 964, 
disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo964.htm.  

1.2.19. Pessoal. Parecer em Consulta TC nº 26/2019. Sobre a contratação de médicos peritos 
para realização de inspeção para fins de aposentadoria por invalidez. Tratam os autos sobre 
Consulta apresentada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Vitória – IPAMV, por meio da qual questionou a esta Corte de Contas: “(i) É permitido aos Regimes 
Próprios de Previdência Social efetuar credenciamento de médicos peritos, por meio de edital público 
de convocação, a título precário e sem vínculo empregatício, para constituição eventual, de junta médica 
que preste o serviço de inspeção médica, para fins de aposentadoria por invalidez, a servidores efetivos 
da Administração Direta e Indireta dos Poderes Municipais”? O Plenário, à unanimidade, 
preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: 1.2.1 Em regra, 
a junta médica que preste o serviço de inspeção para fins de aposentadoria por invalidez a servidores 
efetivos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Municipais deve ser composta por servidores 
públicos efetivos, nomeados após aprovação no competente concurso público; 1.2.2 
Excepcionalmente, constatando-se um acréscimo temporário de demanda ou existência de pequena 
demanda, pela possibilidade de contratação, por meio de credenciamento, de médicos peritos para 
constituição de eventual junta médica que preste o serviço de inspeção para fins de aposentadoria por 
invalidez a servidores efetivos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Municipais; Parecer em 
Consulta TC-26/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.2.20. Pessoal. É legítima a acumulação de aposentadoria por invalidez com a gratificação por 
exercício de atividade de dirigente sindical. Tratam os autos de Tomada de Contas Especial 
instaurada pela diretora presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha – IPVV, para apurar 
suposta irregularidade quanto a percepção simultânea de proventos de aposentadoria por invalidez e de 
gratificação de jetom pelo exercício de atividade sindical por um mesmo servidor. Inicialmente, sobre 
o caso concreto, o relator observou: “a atividade sindical exercida lhe confere peculiaridades: a primeira, 
não se tratar de vínculo empregatício, mas do exercício de direito social previsto no art. 8º, inciso VII 
da Constituição Federal, que lhe confere o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais; o 
segundo, está relacionado à natureza temporária da atividade e o recebimento de jetom – com natureza 
de gratificação - pelo exercício da atividade”. Ainda, considerou que, em analogia ao sistema eleitoral, 
é possível sustentar a cumulação de aposentadoria por invalidez com a percepção de subsídio 
decorrente do exercício de mandado eletivo, conforme excertos extraídos do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ. Nesse sentido, entendeu: “legítima e legal a cumulação de aposentadoria por invalidez 
com o exercício de atividade de dirigente sindical gratificada por jetom”. O Plenário, à unanimidade, 
decidiu nos termos do voto do relator. Acórdão TC-1522/2019 – Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.2.21. Pessoal. A acumulação do cargo de procurador jurídico com a função de pregoeiro é 
incompatível com o princípio da segregação das funções. Trata-se de fiscalização realizada na 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, convertida em Tomada de Contas Especial, onde apurou-se a 
incompatibilidade do acúmulo simultâneo de cargos de procurador jurídico e pregoeiro, com ofensa o 
princípio da segregação das funções. O relator ao analisar o caso, afirmou que: “A discussão e o cerne 
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da irregularidade diz respeito ao fato de o cargo de Procuradora Jurídica constituir instância de controle 
interno de legalidade dos atos praticados pela Administração, inclusive no que toca aos procedimentos 
licitatórios, incluídas as deliberações do pregoeiro e a atuação da equipe de apoio”. Assim asseverou 
que “admitir que um membro da assessoria jurídica componha a equipe de apoio significaria acumular, 
em único agente, a possibilidade de participar do processo de tomada de decisões e, posteriormente, 
do exame de legalidade dessas mesmas decisões, o que sob a ótica do princípio da segregação de 
funções, não é correto”. Posicionou-se, ainda, no sentido de que: “Mais grave é o acúmulo de cargo e 
função que implica em violação a outros princípios preservadores da impessoalidade, da moralidade e 
do controle, presentes neste caso em que a procuradora geral pratica ato administrativos que são 
controlados por assessora jurídica sob sua subordinação”. O relator votou por manter a irregularidade. 
A Primeira Câmara deliberou, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto-vista do 
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Acórdão TC 1380/2019 – Primeira Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.2.22. Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de 
trabalho. Controle e registro de frequência de servidores públicos. Em consulta realizada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis foram suscitadas dúvidas sobre a possibilidade de a 
Administração pública adotar sistemática de aferição de cumprimento de jornada de trabalho alternativa 
ao controle de frequência por registro de frequência para assessores especiais e assessores 
parlamentares. Tendo em vista o art. 37 da CF, a Relatoria concluiu que não há empecilho jurídico para 
que a regulamentação do controle de frequência dos servidores do Poder Legislativo seja realizada por 
meio de Resolução. Se manifestou pela impossibilidade de dispensar o controle de frequência para o 
exercício de atividades externas ao órgão, entretanto corroborou com o entendimento do MPC de que, 
em casos muito excepcionais, justificados pelo lugar, natureza ou duração da atividade a ser exercida, é 
possível que tal registro seja dispensado. Ressaltou que a dispensa do registro de frequência difere da 
dispensa do controle de frequência; aquele se refere à desobrigação, diante de circunstâncias 
excepcionais relacionadas à natureza do cargo ou das atividades de registrar o ponto de entrada e saída 
na unidade de lotação; este, à falta de controle do cumprimento da jornada de trabalho e do efetivo 
exercício das atividades pelo servidor. Assim, o TCM-GO respondeu que: (1) o Poder Legislativo 
Municipal tem competência para, por meio de lei ou Resolução, dispor sobre a forma que se realizará 
o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal; (2) em regra, os ocupantes de 
cargos em comissão do Poder Legislativo devem exercer suas funções predominantemente na sede da 
Câmara, posto que as atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com o exercício 
de atividades externas; (3) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de frequência/ponto 
a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que cumprida as seguintes condições: (3.1) 
previsão em Lei ou Resolução; (3.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas atividades sejam de 
exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a efetividade do 
interesse público e redução dos dispêndios; (3.3) as atribuições do cargo respectivo devem ser, como 
pressuposto da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; (3.4) ficar documental e 
motivadamente comprovada a impossibilidade de o servidor registrar na sede do órgão os horários de 
entrada e saída, e, nessa condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam às 
atividades externas desempenhadas no dia e sua justificativa; (3.5) a dispensa deve ser deferida pela 
autoridade administrativa, motivadamente, em cada caso; (3.6) deve haver disciplina e efetiva execução 
de meios alternativos de controle de cumprimento das atividades; (3.7) a aferição do exercício do cargo 
não deve, em hipótese alguma, ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, 
mas em relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros eventuais de 
entrada e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a transparência e a verificação oportuna 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 52 de 104 

pelo gestor e pelos controles interno e externo. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão-
Consulta nº 00029/19, Informativo do TCMGO nº 18, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf. 
 
1.2.23. Ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia 
sobre servidores fantasmas. Em denúncia oferecida à Ouvidoria deste Tribunal foi relatada a 
existência de servidores fantasmas no município de Baliza/GO, dentre eles comissionados e efetivos. 
O Relator, em convergência parcial com o entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do 
Ministério Público de Contas, considerou prejudicada a resolução de mérito da denúncia diante da 
ausência de controle de frequência dos servidores por parte do município e apontou que o descontrole 
da assiduidade é uma cultura generalizada na localidade que inviabiliza a verificação efetiva dos serviços 
prestados. O Relator declarou a situação fática irregular pelo descumprimento do “caput” do art. 37 e 
do § 1º do art. 74, ambos da CF/88, c/c o art. 59 da LOTCMGO, e aplicou a multa prevista no inciso 
VIII do art. 74-A da LOTCMGO, além do prazo de 60 (sessenta) dias para adequação do controle e 
para expedição de ato normativo disciplinando registro de frequência, modo, prazos, instrumentos e os 
responsáveis por cada área, inclusive para o monitoramento da falta injustificada. Ao final, expediu-se 
a recomendação de acompanhamento da determinação imposta ao controle interno municipal nos 
termos do parágrafo único do art. 70 da CF/88 e art. 58 da Lei Estadual nº 15.958/07, no sentido de 
cessar a irregularidade denunciada. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 09077/19, 
Informativo de Jurisprudência TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  
 
1.2.24. Recurso de Reconsideração. Procuradores Municipais. Honorários de Sucumbência. 
Teto Remuneratório. Fracionamento. Devolução de Valores. O TCE/SC negou provimento ao 
Recurso de Reconsideração interposto por ex-Procurador do município de Joinville, em face de 
processo @TCE – 14/00425120 referente a irregularidades concernentes ao pagamento de honorários 
sucumbenciais a Procuradores Municipais de Joinville com extrapolação do teto remuneratório no mês 
de março de 2012, em afronta ao art. 37, inciso XI da Constituição Federal, aos Prejulgados deste 
Tribunal ns. 2135 e 1665 e ao art. 3° da Lei (municipal) n. 3737/1998. Tratam os autos de Recurso de 
Reconsideração que negou provimento para o recurso e determinou a formação de autos apartados 
para apuração do pagamento de remuneração aos Procuradores municipais e médicos acima do teto 
estabelecido por Lei Municipal e, eventualmente pela Constituição Federal, bem como seu possível 
fracionamento, tomando-se em consideração o MI 0359/PGM da Procuradoria Geral do Município 
de Joinville, uma vez que aventada a possibilidade de haver danos ao Erário mais expressivo do que o 
constatado nos autos do processo originário, que fora circunscrito aos limites da Representação. 
Inicialmente, o Relator afastou os argumentos sobre a aplicabilidade do art. 85 do Código de Processo 
Civil, “por serem manifestamente incabíveis, eis que os fatos aconteceram em 2012. Ao ensejo dos mais 
elementares postulados de direito intertemporal, é consabido que tal normativa não retroage, muito 
menos as interpretações que dela decorrem”. O Relator verificou que “toda a análise teve como lastro 
duas premissas, a possibilidade de percepção de honorários de sucumbência por procuradores 
municipais e, como parâmetro para o cômputo do teto constitucional, o subsídio de Desembargador 
do Tribunal de Justiça, isto é, no máximo ‘noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’ (art. 37, XI, da CRFB/88) ”. 
O Relator constatou que no ano de 2012, vigorava nesta Corte os Prejulgados nº 1007 e 1740 que 
vedavam a percepção de honorários da sucumbência por Advogados públicos. O Relator esclareceu 
que os referidos Prejulgados foram revogados apenas na Sessão Plenária de 26.06.2013, em voto que 
deixou nítido em sua fundamentação a inspiração em Parecer da Advocacia Geral da União, de março 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400425120
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2135
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1665
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1007
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1740
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de 2013, e também alinhamento a posições do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), 
do STJ e do STF, frisando a possibilidade de recebimento dos honorários de sucumbência, mas 
advertindo tratar-se de verba pública, incumbindo a cada municipalidade, no âmbito da sua autonomia, 
definir se, quanto, como e dentro de quais parâmetros tais verbas seriam distribuídas aos advogados e 
procuradores municipais, e ainda, “em decisões do STF, o Relator destacou a necessária observância 
ao teto estipulado no art. 37, XI, da CRFB/88, admitindo que cada Município estabeleça subtetos”. O 
Relator recordou que “foi em 16.12.2011 que o STF reconheceu como dotada de Repercussão Geral a 
questão sobre o parâmetro para o teto a que estariam submetidos os procuradores municipais, se o 
subsídio do Prefeito ou se os dos Desembargadores do Tribunal de Justiça” e ainda, “que esta Corte 
de Contas, na Sessão Plenária de 30.04.2014, definiu que o teto a ser aplicado aos procuradores 
municipais tem como baliza o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça, se diversamente não 
enunciar lei local”. Quanto ao caráter alimentar dos honorários advocatícios, o Relator esclareceu que 
“quando o assunto é teto remuneratório dos servidores públicos, não são oponíveis nem a 
irredutibilidade dos vencimentos, nem a alegação de caráter alimentar, uma vez que qualquer dos 
argumentos tornaria inúteis os enunciados constitucionais sobre a matéria, e a fixação de limites 
máximos seria vazia de sentido e de significado. Assim, sequer é preciso adentrar no debate sobre a 
Súmula Vinculante nº 47 abarcar os procuradores públicos, especialmente no que tange a momento 
anterior ao Novo Código de Processo Civil”. Assim sendo, para o Relator, “percebe-se que não assiste 
razão ao recorrente quando alega que os honorários de sucumbência, no período em discussão, ficariam 
fora do teto remuneratório, por não serem verba pública”. Outro questionamento levantado pelo 
Relator foi sobre “a possibilidade de danos ao Erário em patamares maiores do que o analisado no 
processo originário, limitado aos contornos da Representação, tanto em razão do período, como em 
razão de dúvida quanto ao parâmetro para o cômputo do teto dos procuradores do Município de 
Joinville”. Por fim, sobre o teto remuneratório, o Relator ressaltou que a Lei (municipal) nº 3737/1998, 
art. 1º, § 2º, que indicava teto remuneratório, considerados os honorários da sucumbência, aplicável aos 
procuradores do Município de Joinville, qual seja, a cada ano não poderia superar a remuneração, 
também avaliada por ano, de Secretário do Município. Contudo, “invoca-se a Lei (municipal) nº 
3737/1998, no teor do art. 1º, § 3º, para justificar o pagamento de honorários remanescentes em meses 
seguintes, mas o parâmetro para aferição do teto modifica-se de Secretário Municipal para 
Desembargador, mensalmente, sem a alteração do art. 1º, § 2º, da Lei naquele momento, por inciativa 
do Chefe do Executivo e posterior atuação da Câmara”, e por essa razão, determinou “a formação de 
autos apartados, para que sejam apuradas a observância às regras então vigentes acerca do teto 
remuneratório dos procuradores de Joinville, especialmente no exercício de 2012”. Por fim, extrai-se 
da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. 
PROCURADORES MUNICIPAIS. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. TETO 
REMUNERATÓRIO. FRACIONAMENTO. NEGAR PROVIMENTO. No período examinado, era 
assente o caráter de verba pública dos honorários da sucumbência, que poderiam ser pagos pelo 
Município a procuradores e advogados públicos, se assim previsto em Lei municipal, respeitado o teto 
e demais condições nela estabelecidos, vedada a extrapolação dos limites constitucionalmente previstos 
e o fracionamento para pagamento em outros meses (art. 37, XI, CRFB/88)”. E ainda: “SERVIDOR 
PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INFLUÊNCIA OU INTERFERÊNCIA PARA A 
CONCESSÃO DA VANTAGEM CARACTERIZADA. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sobre a necessidade de estarem presentes quatro elementos, simultaneamente, para 
que não se imponha a devolução de valores pagos a servidores públicos, a saber: “(i) presença de boa-
fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da 
vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência 
da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem 
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impugnada; (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração”. Consoante a prova 
dos autos, a interferência dos beneficiários para a concessão da vantagem restou caracterizada”. 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.2.25. Representação. Cargos em Comissão. Concessão de Triênios. Licença-Prêmio. 
Previsão legal. Regularidade. O TCE/SC julgou improcedente Representação encaminhada a esta 
Corte de Contas por Analista de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Içara, relatando 
supostas irregularidades relativas à concessão de triênios e licença-prêmio a servidores detentores de 
cargos em comissão naquela Casa Legislativa, no período de 2013 a 2017. Inicialmente, o Relator 
explicou que o representante se insurgiu contra a concessão de triênio e licença-prêmio a servidores 
ocupantes de cargo em comissão da Câmara Municipal de Içara, ao longo do período de 2013 a 2016, 
e informou ao Tribunal o teor de parecer emitido pela 1ª Promotoria de Justiça daquela Comarca, que 
rechaça o pagamento de tais verbas a servidores comissionados. O Relator destacou que “a Unidade 
Gestora oficializou Consulta a este Tribunal de Contas (CON n. 13/00283200) a fim de dirimir o 
alcance dos dispositivos contidos na Lei Complementar Municipal n. 3/1999 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Içara”. O Relator informou que o entendimento acolhido pelo Tribunal 
Pleno na Consulta à época: “não estabelece diferenciação entre comissionados e efetivos quando da 
concessão dos adicionais por tempo de serviço e de licença-prêmio, haja vista, diferentemente do 
previsto no âmbito deste Estado, serem concedidas ao servidor público municipal em sentido amplo. 
Em síntese, como bem inferiu o Órgão Consultivo, desde que haja previsão legal, tal como a verificada 
no Município de Içara, não há óbice para a concessão dos benefícios sob análise”. Desta feita, o Relator 
informou que “com amparo nessa consulta, foi permitida a concessão de triênio e licença-prêmio aos 
servidores ocupantes de cargo em comissão desde aquele ano (2013) até a troca da gestão, em 2017, 
quando foi deflagrada reforma administrativa por meio da Lei Complementar Municipal n.148/2016 – 
que pôs fim ao pagamento de tais vantagens”. “Assim, em função de a concessão das vantagens aos 
servidores comissionados ao longo dos exercícios de 2013 a 2016 ter se baseado em posicionamento 
expresso desta Corte de Contas, a DAP e o Ministério Público de Contas são uníssimos quanto a boa-
fé do gestor, que afasta qualquer irregularidade no período”, complementou e acolheu o parecer quanto 
a não configuração de restrição pois os pagamentos denunciados estavam amparados em Prejulgado 
vigente nesta Corte de Contas, ou em ordem judicial (Mandado de Segurança n. 0300253-
89.2017.24.0028). O Relator ainda respondeu questionamentos sobre a Lei Complementar Municipal 
n. 3/1999 com observância ao parecer da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Içara. O Relator 
constatou a perda de objeto do pleito, “em razão da publicação da Lei Complementar Municipal n. 
150/2017, que alterou a redação dos arts. 99 e 106 para evidenciar o alcance de tais normas apenas aos 
servidores ocupantes de cargo efetivo”. Quanto ao pedido de reapreciação da consulta formulada pela 
Câmara Municipal de Içara em 2013, o Relator entendeu que “a atuação deste órgão de controle nos 
presentes autos pautou-se no caso concreto apresentado, enquanto o procedimento de consulta se 
destina a examinar questões formuladas em tese, bem como em vista da vedação de interposição de 
Recurso ao Consulente (devidamente qualificado) contida no Regimento Interno desta Casa”.  
Quanto ao pedido de apreciação da Lei Complementar Municipal n. 148/2016, notadamente acerca de 
eventual inconstitucionalidade de seu art. 2º, §2º, que atribuiu estabilidade pré-aposentadoria aos 
servidores públicos detentores de cargos comissionados, o Relator entendeu que “ratifica-se o 
entendimento técnico e ministerial no sentido de que se mostra inviável qualquer pronunciamento 
quanto à inconstitucionalidade de referido dispositivo legal incidentalmente na presente representação, 
pois nenhum dos casos concretos apresentados se fundamentou na aplicação dessa norma”. @REP-
17/00363163, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300283200
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700363163
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700363163
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700363163
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.2.26. Tomada de Contas Especial. Estatuto do magistério. Afastamento. Curso de 
atualização, aperfeiçoamento e Pós-graduação. Vencimentos integrais. Condicionalidades. 
Descumprimento. Dano ao erário. O TCE/SC julgou irregulares com imputação de débito as contas 
relativas ao recebimento indevido de vencimentos em virtude de afastamento para cursar pós-
graduação, sem a comprovação da conclusão do curso e da dedicação, em tempo e carga horária igual 
ao afastamento, ao Ensino Público Catarinense. Tratam-se os autos de Tomada de Contas Especial 
relativa a dano ao erário de R$ 107.119,98 decorrente de afastamento para cursar pós-graduação, com 
vencimentos integrais, no período de 22/08/1994 a 31/07/1996 e 05/08/1996 a 31/12/1997, 
totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias, sem a comprovação da conclusão do curso e da 
dedicação, em tempo e carga horária igual ao afastamento, ao Ensino Público Catarinense, em 
descumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no art. 37, caput, da Constituição 
Federal; art. 63, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 29, inciso VI, § 4º e art. 161, da Lei Estadual nº 6.844/86 
(Estatuto do Magistério Público Estadual); art. 2º, inciso II, alínea “b” e art. 4º, incisos I e IV, do 
Decreto Estadual nº 773/87, vigentes à época. Constatou-se que o servidor foi demitido do serviço 
público, de acordo com Processo Administrativo Disciplinar, por abandono do serviço público. O 
Relator destacou que o elemento central, ensejador do dano ao erário, consiste no fato do servidor “ter 
descumprido mandamento legal que o obrigava a continuar vinculado em atividades originárias por 
período igual ao da duração do afastamento para realização do curso. Por óbvio, neste caso dos autos, 
a comprovação de conclusão do curso não seria eficaz para afastar o débito em comento”. O servidor 
foi citado regularmente, porém deixou de apresentar defesa nos autos. Em discussão no Plenário desta 
Casa na sessão de 16.12.2019 no processo nº TCE 18/00177728, o Conselheiro Luiz Roberto Herbst 
levantou discussão sobre a definição de atualização monetária e aplicação de juros no âmbito do TCE, 
sendo que Instrução Normativa e o Regimento Interno preconizam a incidência de atualização e juros 
moratórios de 1% ao mês, e o art. 44 da Lei Orgânica define a atualização com base no índice de 
correção adotado pelo Estado na atualização dos créditos da Fazenda Pública, qual seja a taxa SELIC, 
além dos juros de mora no seu parágrafo único. O Relator consignou também que o TCU adota a Selic 
para atualização das suas condenações em débito. Suscitou que a taxa SELIC é considerada, conforme 
precedentes do STJ e STF, índice que envolve correção monetária de créditos tributários que não pode 
ser cumulada com outros indexadores de mesma natureza (IPCA, INPC, etc). Argumentou ainda que 
a taxa de 12% pode ser considerada excessiva, na medida em que a SELIC está em menos de 5% ao 
ano. Diante de tais ponderações, e considerando o art. 44 da Lei Orgânica deste Tribunal, e após 
discussões em plenário na sessão de 02.12.2019, o Relator entendeu prudente recomendar à Presidência 
a realização de estudos para mudança da sistemática de atualização dos valores a qual esta Corte de 
Contas profere condenações de ressarcimento, passando-se a adotar exclusivamente a taxa SELIC, a 
exemplo do Poder Judiciário e do TCU, inclusive a fim de se definir o início da incidência da nova taxa, 
considerando as condenações já realizadas e com determinação para atualização monetária e encargo 
moratório de 12% ao ano. No caso concreto julgado, no entanto, o Relator sugeriu a manutenção da 
sistemática atual, considerando a atualização monetária e juros legais a partir da data da ocorrência do 
fato gerador do débito até a data do recolhimento. Portanto, acolheu o posicionamento do Relator, o 
qual foi afirmado pelo Plenário desta Corte de Contas na Sessão de 16.12.2019. Por fim, o Relator 
acolheu a sugestão de recomendação à Secretaria de Estado da Educação para que atue com celeridade 
nos procedimentos para apuração e ressarcimento, em razão do não cumprimento das 
condicionalidades previstas para os servidores que se afastam para realização de cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e pós-graduação, bem como implante controles eficientes para acompanhar o 
cumprimento dessas exigências, evitando situações conforme a verificada nestes autos. @TCE – 
17/00198456, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800177728
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700198456
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700198456
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http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.2.27. Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento ao Erário. 
Imputação de Débito. O TCE/SC condenou servidora pública por prejuízo ao erário decorrente de 
descumprimento de termo de compromisso firmado pela administração com servidora pública para 
frequentar curso de pós-graduação, sem comprovação de conclusão. Tratam-se os autos de Tomada de 
Contas Especial relativa a dano ao erário de R$ 80.482,96 decorrente não cumprimento do Termo de 
Compromisso firmado com a SED, em virtude de afastamento para cursar pós-graduação, em nível de 
doutorado, com vencimentos integrais, no período de 01/08/2005 a 01/02/2010, totalizando 4 
(quatro) anos e 06 (seis) meses, sem permanecer vinculada ao Magistério Catarinense por período igual 
ao do afastamento e não apresentar a conclusão do curso, vindo a solicitar exoneração em 27/07/2010, 
em descumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal. O Relator destacou que o corpo instrutivo fez menção as normas e regulamentos 
infringidos, indicando o art. 29, inciso VI, § 4º e art. 161, da Lei Estadual nº 6.844/86 (Estatuto do 
Magistério Público Estadual); art. 4º, inciso III, alínea “a” e “b”, e art. 8º, incisos I e IV, do Decreto nº 
2.940/1998; art. 6º, inciso IV, alínea “b” e “c”, e art. 10, incisos I e III, do Decreto nº 3.919/2006; e 
art. 6º, inciso IV, alíneas “b” e “c”, e art. 10, inciso I, alínea “a”, e § 3º do Decreto nº 235/2007 vigentes 
à época, além do art. 37, caput, da CFBR/88 (princípios da legalidade e moralidade) e o art. 63, caput, 
da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, o Relator lembrou a Lei nº 9.873/1999 e o enunciado firmado 
pelo Tribunal de Contas da União: “A prescrição quinquenal veiculada na Lei 9.873/1999 não se aplica 
aos processos de tomada de contas especial, por possuir como fundamento o exercício regular do Poder 
de Polícia, diferentemente das atividades de controle externo previstas na Constituição Federal, que 
encerram, entre outros, os atos de gestão”. Sobre o argumento da servidora, de que desconhecia a 
obrigação de continuar vinculada às atividades do serviço público por período igual ao do afastamento 
devido à norma regulamentar, por entender que a licença para qualificação é um investimento da 
entidade pública no servidor, o Relator destacou que “a ninguém é permitido invocar o 
descumprimento das leis em vigor sob a justificativa do seu desconhecimento, na linha do que prescreve 
o art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que dispõe: ‘Ninguém se escusa de 
cumprir a lei, alegando que não a conhece’. Ademais, é certo supor que tinha pleno conhecimento das 
regras, porquanto assinou termo de compromisso específico”. Ainda mencionou o entendimento do 
TRF a 1ª Região que cita jurisprudência do STF: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - 
MANDADO DE SEGURANÇA -VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORES EM RAZÃO DE 
SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS 
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE - BOA-FÉ NÃO 
DEMONSTRADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -LEI Nº 8.112/90, ART. 
46; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÚMULA Nº 405 – APLICABILIDADE”. E 
complementou com o enunciado lavrado pelo Tribunal de Contas da União: “A reposição ao erário 
somente pode ser dispensada quando verificadas cumulativamente as seguintes condições: a) presença 
de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão 
da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, a validade ou a 
incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem 
impugnada; e d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Quando não 
estiverem atendidas todas essas condições ou, ainda, quando os pagamentos forem decorrentes de erro 
operacional da Administração, a reposição é obrigatória, na forma dos arts.46 e 47 da Lei 8.112/1990”. 
O Relator ainda destacou que “o dever de indenizar imposto ao servidor que, após o afastamento para 
realizar curso de aperfeiçoamento não permanecer por tempo igual na instituição estadual, não possui 
caráter de sanção, e sim de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que 
tenha havido integral contraprestação por parte dele”. E complementou, que a atualização monetária 
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deve ser o INPC, mais 1% ao mês até 30/09/2013, em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº 
1.886/2013: “a conjunção dos fatos ensejou dano ao erário, no valor original de R$ 80.482,9612 
(vencimentos da época), cujo montante atualizado monetariamente, totalizou R$ 303.669,60, conforme 
memória de cálculo apresentada pela comissão processante de tomada de contas especial da SED e 
referendada pela SEF [...]”. Contudo, o Relator entendeu que “há alguns anos, o Estado faz a correção 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (a partir de norma federal 
- Lei nº 9065/1995 - que também foi incorporada pelo Estado) ” e art. 69 da Lei Estadual nº 
5.983/1981”. Quanto à sistemática de juros e atualização monetária aplicada ao caso, o Relator 
mencionou a Lei Complementar Estadual nº202/2000 (Lei Orgânica) e a Instrução Normativa nº TC-
13/2012, além do art. 17 do Regimento Interno do TCE-SC. Para finalizar, o Relator entendeu que 
“entende-se que juros de mora somente são aplicáveis quando for caracterizada a mora do devedor, ou 
seja, depois de imputado o débito, transitado em julgado e uma vez notificado com prazo para 
pagamento, deixar de pagar. A partir daí estaria em mora e se aplicaria os juros de mora (além da 
correção monetária)”, ou seja, “a atualização monetária deve ser pela taxa referencial do SELIC (mesmo 
índice utilizado pelo Estado para atualizar os créditos tributários –art. 44 da Lei Orgânica do TCE/SC). 
E somente será aplicado juros de um por cento ao mês se o devedor entrar em mora”. Na decisão, o 
Relator recomendou à Presidência deste Tribunal de Contas que promova estudo visando a 
modificação da atual sistemática de cálculo da atualização dos valores dos débitos imputados por esta 
Corte, visando adequação do índice de correção aos termos do artigo 44 da Lei Orgânica e ao artigo 22 
do Regimento Interno, sugerindo-se a adoção da taxa SELIC, a exemplo do Tribunal de Contas da 
União e do Poder Judiciário. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “ESTADO. TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM O ESTADO POR 
CERTO PERÍODO. NÃO CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ACORDADOS. CONTAS IRREGULARES. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. A ausência de comprovação, por parte de servidor autorizado a se afastar 
para realização de curso de pós-graduação, do cumprimento dos requisitos acordados no termo de 
compromisso para frequentar o curso, enseja a responsabilização do servidor e o ressarcimento ao 
erário”. @TCE – 18/00177728, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
1.2.28. Pessoal. Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. 
Promoção. A vantagem prevista no art. 1º da Lei 3.067/1956 – seja em relação ao fato gerador 
(incapacidade definitiva), seja em relação à sua expressão (reforma ou grau imediato) – é idêntica àquela 
fixada no art. 33 da Lei 2.370/1954, sendo ilegal sua outorga em cascata. A primeira apenas estendeu a 
promoção do servidor militar a outros casos de incapacidade não contemplados pela segunda. Acórdão 
nº 67/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.     

 
1.2.29. Presunção de Inocência e eliminação do concurso público. Sem previsão 
constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público 
que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. 
Com essa tese de repercussão geral (Tema 22), o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, 
negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia a possibilidade de se restringir a 
participação em concurso público de candidato que respondia a processo criminal (Informativo 825). 
Na espécie, foi inadmitida a participação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) — 
acusado pela suposta prática do delito de falso testemunho — em seleção para o Curso de Formação 
de Cabos no Quadro de Praças Policiais e Militares Combatentes (QPPMC). O ato de exclusão do 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800177728
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800177728
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2551965&numeroProcesso=560900&classeProcesso=RE&numeroTema=22
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candidato foi fundamentado no edital de convocação do referido processo seletivo, que vedaria a 
participação de concorrente “denunciado por crime de natureza dolosa”. Em sede de mandado de 
segurança, o magistrado de piso assegurou a matrícula e a frequência do soldado no Curso de Formação. 
Posteriormente, a decisão foi mantida pelo tribunal a quo no acórdão ora recorrido. Prevaleceu o voto 
do ministro Roberto Barroso (relator), que assentou a necessidade de ponderação entre bens jurídicos 
constitucionais para a solução da controvérsia posta. Assim, a questão não poderia ser solucionada a 
partir de um tradicional raciocínio silogístico, ou dos critérios usuais para resolução de antinomias — 
hierárquico, de especialidade e cronológico —, haja vista a existência de normas de mesma hierarquia 
indicando soluções diferentes. Nessas situações, o raciocínio deve percorrer três etapas: a) identificar 
as normas que postulam incidência na hipótese; b) identificar os fatos relevantes ou os contornos fáticos 
gerais do problema; e c) harmonizar as normas contrapostas, calibrando o peso de cada qual e 
restringindo-as no grau mínimo indispensável, de modo a fazer prevalecer a solução mais adequada à 
luz de todo o sistema jurídico. Na espécie, de um lado, destaca-se o princípio da presunção de inocência 
[Constituição Federal (CF), art. 5º, LVII], reforçado pelos princípios da liberdade profissional (CF, art. 
5º, XIII) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CF, art. 37, I). De outro lado, ressalta-se o 
princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput). O ministro Roberto Barroso apresentou 
duas regras para a ponderação dos valores em jogo e a determinação objetiva de idoneidade moral, 
quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso. A primeira, apta a estabelecer 
parâmetro pelo qual se pode recusar a alguém a inscrição em concurso público, é a necessidade de 
condenação por órgão colegiado ou de condenação definitiva. Há analogia com a Lei da “Ficha Limpa” 
(LC 135/2010), critério que já foi aplicado mesmo fora da seara penal. A segunda regra é a necessidade 
de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Nem toda 
condenação penal deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a 
concurso público. Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é 
possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Por exemplo, 
as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e 
Defensoria Pública — e da segurança pública. O relator concluiu que a solução mediante o emprego 
dessas regras satisfaz o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que é: a) adequada, pois 
a restrição imposta se mostra idônea para proteger a moralidade administrativa; b) não excessiva, uma 
vez que, após a condenação em segundo grau, a probabilidade de manutenção da condenação é muito 
grande e a exigência de relação entre a infração e as atribuições do cargo mitiga a restrição; e c) 
proporcional em sentido estrito, na medida em que a atenuação do princípio da presunção de inocência 
é compensada pela contrapartida em boa administração e idoneidade dos servidores públicos. Para ele, 
a negativa de provimento ao recurso é reforçada pelo fato de ter havido a suspensão condicional do 
processo. Não fosse o longo período entre o oferecimento da denúncia e a audiência de suspensão 
condicional, provavelmente o processo criminal não estaria em curso no momento em que o recorrido 
foi excluído do aludido curso. Vencido o ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento ao recurso 
para cassar a decisão do tribunal a quo. A seu ver, o fato de se tratar de servidor público militar, 
submetido aos princípios da hierarquia e da disciplina, demanda a análise diferenciada daquela cabível 
para a generalidade de situações que envolvem concursos públicos. Além disso, não se cuida de vedação 
a acesso originário a cargo público, e sim de procedimento interno de aferição de mérito funcional, de 
abrangência restrita, porquanto envolve apenas o universo dos policiais militares da localidade. O 
ministro salientou que a exigência de idoneidade moral, na carreira militar, é plenamente legítima e 
consistente com o texto constitucional. O soldado deve acatamento integral da legislação que 
fundamenta o organismo policial militar. Dessa maneira, o recorrido estava subordinado ao 
regulamento interno de ascensão para cabo e, enquanto pendesse o processo, não poderia se inscrever 
no curso. Por fim, afirmou a razoabilidade dessa previsão. RE 560900/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 965, disponível em: 
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http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A
3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%
C3%BAblico%20%E2%80%93%204.  
 
1.2.30. Processo de servidor. Licença para exercício de cargo de Vereador. Possibilidade do 

servidor eleito, que em período anterior exerceu as atividades de seu cargo efetivo e da 

vereança, alegar posteriormente a incompatibilidade de horários, optando pela remuneração 

do vínculo efetivo mantido com esse Tribunal, posto tratar-se de avaliação que cabe 

primordialmente ao mesmo, até porque a atividade da vereança não abrange somente a 

realização de sessões. O afastamento para exercício de mandato, sendo um direito líquido e 

certo do servidor, não equivale à cessão funcional prevista no artigo 111 da Lei Estadual nº 

19.573/18, que tem caráter discricionário, não sendo possível obrigar, por analogia ao previsto 

em tal dispositivo legal, que a Câmara Municipal efetue o ressarcimento das despesas com a 

remuneração do servidor eleito. Deferimento, com ônus do pagamento a ser suportado 

integralmente por esta Corte. Consoante indicado pelo Parquet, o interessado, ao ser eleito para o 

cargo de Vereador no Município de Adrianópolis, detém o direito subjetivo de optar pela licença 

(afastamento) do seu cargo efetivo nesta Corte, assim como pelo recebimento da remuneração desse. 

Com efeito, tanto a licença quanto a opção pela remuneração percebida perante este Tribunal 

encontram respaldo na Constituição Federal, em seu artigo 38, incisos II e III.  De fato, ainda que o 

interessado tenha, na legislatura anterior, referente aos anos de 2013 a 2016, e em período anterior da 

atual legislatura, exercido as atividades de seu cargo efetivo e da vereança, não há impedimento 

constitucional ou legal para que ele modifique sua percepção, e alegue, como o faz em seu requerimento, 

a incompatibilidade de horários para o exercício simultâneo de tais atividades, optando pela 

remuneração do vínculo efetivo mantido com esse Tribunal. Trata-se, como referido pelo Parquet, de 

avaliação que cabe. Consoante indicado pelo Parquet, o interessado, ao ser eleito para o cargo de 

Vereador no Município de Adrianópolis, detém o direito subjetivo de optar pela licença (afastamento) 

do seu cargo efetivo nesta primordialmente a ele, sendo relevante notar (ao contrário do que parece 

crer a Diretoria Jurídica) que a atividade da vereança não abrange somente a realização de sessões, assim 

como que a distância entre Curitiba e Adrianópolis é de quase 170 km, o que por si só já constitui 

razoável empecilho para o exercício conjunto das duas atividades. Registre-se, por outro lado, que a 

opção pela remuneração deste Tribunal de Contas implica renúncia àquela que o servidor teria direito 

em razão do cargo eletivo, nos termos do já referido inciso II do artigo 38 da Constituição Federal. 

Neste sentido, inclusive, os precedentes indicados pelo interessado (Acórdão n.º 1288/2013-Primeira 

Câmara e Acórdão n.º 1546/13-Segunda Câmara), já transcritos no Relatório precedente. De outra feita, 

discordo da posição do Ministério Público de Contas quanto à possibilidade de obrigar que a Câmara 

de Vereadores de Adrianópolis promova o ressarcimento dos valores pagos por este Tribunal ao 

interessado, ainda que parcialmente, no limite do subsídio estipulado para os seus edis. Neste sentido, 

defende o fiscal da lei seja aplicada, por analogia, a regra de cessão prevista no §3º do artigo 111 da Lei 

Estadual n.º 19.573/18, que estabeleceu o Estatuto dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná: Sem razão nesse ponto o Parquet, pois se o afastamento para exercício de mandato eletivo, 

conforme defende o próprio representante ministerial, se constitui em direito líquido e certo do 

servidor, sobre o qual a Administração Pública tem competência vinculada, diverso é o caso da cessão 

funcional prevista no artigo 111 da Lei Estadual n.° 19.573/18, que tem caráter discricionário. Assim, 

não havendo fundamento razoável para a aplicação analógica de tal dispositivo, não seria possível 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%C3%BAblico%20%E2%80%93%204
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%C3%BAblico%20%E2%80%93%204
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%C3%BAblico%20%E2%80%93%204
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obrigar que a Câmara Municipal de Adrianópolis efetuasse o ressarcimento das despesas com a 

remuneração do servidor eleito, devendo ser ratificada a jurisprudência deste Tribunal, que estabelece 

que a responsabilidade pelo pagamento é da Corte. Acórdão nº 4117/19- Primeira Câmara, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.31. Admissão de pessoal. Concurso Público. Previsão, no edital, de aplicação do Decreto 

que limita a acumulação de cargos/empregos públicos autorizada pelo artigo 37, XVI, da 

Constituição Federal, a uma carga horária semanal máxima de 48 horas. Modificação da 

jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores, que fixavam jornadas máximas. Sendo 

os cargos acumuláveis, é necessário verificar apenas a compatibilidade de horários. 

Determinação ao ente para que adote providências no sentido de adequar os atos normativos 

locais ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. 

Legalidade e registro, com determinação. O item 4.6.2.4 do edital do concurso público em 

apreciação, embora apresente restrição indevida, consoante os fundamentos acima apresentados, não 

tem o condão de macular todo o certame, de modo que reputo suficiente o acolhimento do opinativo 

da unidade técnica quanto à sua “ressalva”, propondo seja determinado ao MUNICÍPIO que adote 

providências no sentido de adequar os atos normativos locais ao entendimento fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal quanto à impossibilidade de estabelecimento de limite semanal de jornada nas 

acumulações de cargos públicos autorizadas pelo artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Acórdão nº 

4116/19 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.32. Consulta. Implantação de horário especial de trabalho para servidores públicos 

municipais motoristas da área da Educação, remunerados com recursos provenientes do 

FUNDEB. É possível a implantação de horário diferenciado de trabalho aos servidores públicos 

municipais ocupantes do cargo de motorista da área da Educação, sejam eles remunerados ou não por 

meio de recursos provenientes do FUNDEB, tendo em vista a autonomia e a capacidade de 

autoadministração dos municípios, desde que tal medida esteja fundada em razões de interesse público 

e nos princípios que devem reger a atuação da Administração Pública, tais como a economicidade e a 

eficiência. Acórdão nº 4200/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 

1.2.33. Consulta formulada em tese. Conhecimento. Possibilidade de pagamento de 

adicional/gratificação de insalubridade e periculosidade a servidores que exerçam função 

gratificada ou estejam investidos, cumulativamente ou não em cargos em comissão, desde que 

haja lei local que preveja, institua e regularmente os adicionais e perícia técnica conforme a 

condição adversa a que o servidor resta submetido. 1 - É possível o pagamento de gratificação por 

trabalho insalubre ou perigoso ao ocupante de função de confiança/gratificada, desde que haja previsão 

legal e que seja apresentado laudo médico pericial. 2 - Não há necessidade de previsão em lei 

especificamente quanto à acumulação da gratificação pelo exercício de funções em condições insalubres 

ou perigosas e gratificação pelo exercício de função gratificada, uma vez que as condições insalubridade 

ou periculosidade não se relacionam às funções de cargo ou função comissionada, mas sim às condições 

habituais de trabalho a que o servidor está exposto. 3 - Caso a municipalidade opte por não conceder 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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ao servidor ocupante de função comissionada a gratificação por laborar em condições adversas, 

previstas em lei, deve impedi-lo de exercer as respectivas funções naquelas condições, em observância 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. Acórdão nº 4189/19, Boletim de Jurisprudência do 

TCEPR nº 73, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.34. Representação. Suposta veiculação de promoção pessoal. Pareceres uniformes. 

Improcedência. Aduz o representante que o gestor municipal, utiliza-se dos veículos de publicidade 

institucional do Executivo para autopromoção e engrandecimento de sua imagem pessoal. Afirma que 

o referido prefeito usa o símbolo da atual gestão em publicações oficiais, obras, serviços, campanhas e 

bens públicos, configurando ilegalidade. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 37, §1º, da 

Constituição Federal dispõe sobre a forma de realização da publicidade institucional pelo Poder 

Público, com vistas a divulgar seus atos, como forma de prestação de contas à sociedade dos 

compromissos assumidos. Os limites da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 

encontram-se claramente delineados, devendo apresentar caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, sem a presença de nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. No caso concreto, verifica-se que não houve afronta ao 

dispositivo supra nas matérias divulgadas no site do Município apontadas na peça inicial, inexistindo a 

alegada promoção pessoal. Trata-se, em verdade, de publicidades com caráter informativo, sem 

enaltecimento do agente público, divulgando ações do governo em ocasiões em que o gestor estava 

presente. Da mesma forma, não se vislumbra irregularidade na utilização de slogan em publicações 

oficiais e em bens públicos, haja vista que o símbolo não faz qualquer menção ao prefeito ou à sua 

gestão. Acórdão nº 47/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.35. Pessoal. Cessão de pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio de função. Multa. A 

utilização de servidores cedidos em desacordo com o princípio da impessoalidade ou eivada por desvio 

de função e ocupação indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma legal ou 

regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 

Acórdão nº 3149/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível: 

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

 

1.2.36. Ascenção funcional. Impugnação. Decadência. Inconstitucionalidade. Não incide a 

decadência administrativa de que cuida o art. 54 da Lei   9.784/1999 em relação a atos administrativos 

flagramentemente inconstitucionais, a exemplo dos atos que implicam assunção de cargo público sem 

a prévia realização de concurso (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), com a ascensão funcional.   

Acórdão nº 14536/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível: 

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

 

1.2.37. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. STF. Recurso 
extraordinário. Até a deliberação em definitivo do STF no RE 638.115/CE, não cabe ao TCU 
determinar a cessação dos pagamentos de quintos ou décimos incorporados após a edição da Lei 
9.624/1998 quando o pagamento dessa vantagem decorra de decisão judicial transitada em julgado. 
Acórdão nº 14562/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.38 Remuneração. Vantagem pecuniária. Gratificação de desempenho. VPNI. DNOCS.  É 
legal a absorção da VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, devida aos servidores ativos e inativos 
do DNOCS, em função de aumentos remuneratórios incidentes sobre a parte fixa da Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) ou da Gratificação de 
Desempenho de Cargos Específicos (GDACE), uma vez que a parte invariável dessas vantagens não 
possui natureza pro labore faciendo. Acórdão nº 451/2020, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU 
nº 75,  disponível: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm.  

 

1.3. Fiscalização e Controle  

1.3.1. É possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes de nível médio, 
técnico e superior de instituições de ensino. Trata-se de Consulta formulada por Prefeito Municipal, 
o qual realizou as seguintes indagações: “1 - O Município poderá oferecer transporte escolar gratuito 
aos alunos do ensino médio, técnico e superior, que desejarem estudar em escolas particulares dos 
Municípios vizinhos? 2 - O Município poderá fazer uso dos veículos do transporte escolar da educação 
básica pública para fomentar o transporte de alunos do ensino médio, técnico e universitário, mesmo 
que sejam em instituições particulares?” Admitida a Consulta em sua integralidade, o conselheiro 
relator, Cláudio Couto Terrão, passou ao exame do mérito, destacando os fundamentos da Consulta 
n. 622234, no sentido de que a educação é direito social garantido pelo art. 6º da Constituição da 
República, diploma fundamental que determina o estabelecimento de um regime de colaboração entre 
as esferas federativas para a consecução da sua execução (art. 211, caput), atribuindo aos municípios a 
atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º). Asseverou que a adoção 
da fórmula “prioritariamente” no texto constitucional, por conseguinte, evidencia o foco principal dos 
municípios, deixando aberta, porém, a possibilidade de adotarem ações também nos demais níveis de 
escolaridade, sendo que, nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei n. 9.394/96) reforça o 
dever primordial dos municípios com a educação básica, abrindo margem para atuação suplementar 
nos outros níveis de ensino. Sublinhou que tais disposições foram reproduzidas pelo art. 2º, § 3º, 
da Instrução Normativa n. 12/08 deste Tribunal, do que se infere que não há vedação constitucional-
legal-normativa para a atuação suplementar dos municípios nos níveis médio, técnico e superior de 
ensino, embora não seja a sua obrigação primeira. Outrossim, reconheceu que as ações estatais 
tendentes a garantir o direito à educação, embora associadas majoritariamente ao acesso à rede pública 
de ensino, podem eventualmente considerar medidas de aproximação de estudantes com as escolas 
particulares, quando alinhadas às finalidades da educação nacional, nos termos do art. 2º da LDB: o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. Nessa linha, considerando, ainda, que o transporte muitas vezes constitui fator com 
potencial para restringir o acesso do estudante a níveis mais elevados de ensino, entendeu, assim como 
deliberado na Consulta n. 622234, que, se o município implementar plenamente a obrigação 
constitucional que lhe compete, ou seja, se aplicar mais que o percentual mínimo na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino infantil e fundamental, não há impedimento para disponibilização de 
transporte gratuito aos alunos do ensino médio, técnico e superior, desde que, evidentemente, disponha 
de recursos orçamentários próprios, observe as normas legais para o correto processamento da 
correspondente despesa e, ainda, in casu, não se estabeleçam restrições e se assegure caráter isonômico 
a todos que necessitarem do referido transporte. Não visualizou, no entanto, distinção entre a 
disponibilização de transporte dentro da circunscrição do município ou para municípios vizinhos, uma 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12716.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/622234
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977313
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/622234
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vez que, em qualquer dessas situações, o fundamento da política pública é o mesmo, de facilitar o acesso 
dos cidadãos a níveis mais elevados de ensino. Por sua vez, em relação ao segundo questionamento, 
registrou que o transporte escolar durante as etapas da educação básica da rede municipal configura 
dever do Estado, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.394/96, com redação dada pela Lei n. 10.709/03, 
sendo que tal obrigação pode ser prestada pelos municípios por meio de veículos próprios ou 
terceirizados. Ressaltou que a disponibilização de transporte escolar por meio de frota própria, por sua 
vez, é realizada pelos municípios, via de regra, no âmbito do Programa Caminho da Escola, e que, na 
linha do fomento às políticas públicas na área de educação, foi editada a Lei n. 12.816/13, que dispõe 
sobre vários programas, estabelecendo, no que se relaciona ao transporte escolar, em seu art. 5º, 
parágrafo único, que, desde que não haja prejuízo às finalidades do apoio concedido pela União, os 
veículos, além do uso na área rural, poderão ser utilizados para o transporte de estudantes da zona 
urbana e da educação superior. Destacou ainda que a regulamentação a que se refere o parágrafo único 
consiste na Resolução CD/FNDE n. 45/13, que, no art. 3º, fixa como destinatários prioritários do 
benefício os estudantes das redes públicas residentes nas zonas rurais; porém, no art. 4º, a Resolução, 
a exemplo da Lei, abre margem para utilização dos veículos por outros alunos da zona urbana e do 
ensino superior, com a condição de ausência de prejuízo ao atendimento dos estudantes da zona rural, 
observado o regulamento local referido no art. 5º. Em face dessas ponderações considerou possível 
que o município utilize os veículos destinados ao transporte escolar dos estudantes do ensino básico da 
rede pública para conduzir alunos de nível médio, técnico e superior de instituições de ensino privadas, 
inclusive situadas em municípios vizinhos e, quando o serviço for disponibilizado a partir da utilização 
de frota adquirida no âmbito do Programa Caminho da Escola, é imprescindível, ainda, a existência de 
regulamento do poder executivo, a ausência de prejuízo dos estudantes da zona rural do ensino público 
básico e a observância das disposições gerais definidas na Resolução CD/FNDE n. 45/13. Diante 
desse cenário, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes 
termos: a) é possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes de nível médio, técnico 
e superior de instituições de ensino privadas situadas em municípios vizinhos, desde que atenda 
plenamente à área de sua atuação prioritária e aplique o percentual constitucional mínimo em educação, 
condicionado, ainda, à existência de recursos orçamentários próprios, à observância das normas legais 
para o processamento da despesa, ao não estabelecimento de restrições e à garantia de caráter 
isonômico a todos que necessitem do benefício; b) é possível que o município utilize os veículos 
destinados ao transporte escolar dos estudantes do ensino básico da rede pública para conduzir alunos 
de nível médio, técnico e superior de instituições de ensino privadas, inclusive situadas em municípios 
vizinhos, seja o serviço prestado diretamente, pela frota municipal, ou por empresa terceirizada, sempre 
com a condição de individualização do serviço, com a contabilização das despesas nas rubricas 
orçamentárias próprias; c) quando o serviço for disponibilizado a partir da utilização de frota adquirida 
no âmbito do Programa Caminho da Escola, é imprescindível, ainda, a existência de regulamento do 
poder executivo, a ausência de prejuízo dos estudantes da zona rural do ensino público básico e a 
observância das disposições gerais definidas na Resolução CD/FNDE n. 45/13. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1040694, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.3.2. Em concurso público para cargos do quadro de pessoal de uma autarquia, o excesso de 
arrecadação aferido pertence à própria entidade. Em Consulta formulada por dirigente de 
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento, o Tribunal Pleno respondeu aos seguintes 
questionamentos: “1) Autarquia Municipal poderá abrir conta bancária para arrecadar as taxas de 
inscrição de concurso público?; 2) Caso o valor arrecadado com as taxas de inscrição ser (sic) superior 
ao valor da despesa com a realização do concurso público, a diferença pertencerá à Autarquia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5032-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-45,-de-20-de-novembro-de-2013
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5032-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-45,-de-20-de-novembro-de-2013
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040694
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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Municipal?; 3) A abertura de conta bancária para arrecadar as taxas de inscrição de concurso público 
afronta o artigo 56 da Lei 4.320?” O consulente afirmou que a Consulta n. 850498 foi direcionada 
exclusivamente às câmaras municipais, gerando dúvidas quanto às entidades autárquicas. Em que pese 
o parecer firmado, o conselheiro relator, Cláudio Couto Terrão, destacou o fato das autarquias terem 
natureza jurídica distinta das câmaras municipais, notadamente em razão de sua personalidade jurídica, 
patrimônio próprio e capacidade de arrecadação de receita, fator suficiente para nova análise sobre o 
tema. Inicialmente, apresentou as características e a natureza jurídica de uma autarquia, que, para fins 
do Decreto-lei n. 200/67, é um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, 
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Quanto aos bens e 
rendas, alteou que o patrimônio das autarquias é considerado público, e que, além dos valores 
transferidos pelo ente instituidor, algumas dessas entidades arrecadam receitas próprias, o que configura 
sua autonomia financeira. Assim, concluiu que, ainda que vinculadas ao ente que as instituiu, seu 
patrimônio é totalmente independente daquele. Outrossim, apresentou entendimento já consolidado 
deste Tribunal, presente nas Consultas n. 838537, 837626 e 1058488, no sentido de que as receitas das 
autarquias municipais se destinam à atividade-fim da entidade, não sendo possível o repasse de valores 
aos cofres do município. Dessa forma, considerou possível responder ao segundo questionamento no 
sentido de que eventual excesso de arrecadação das taxas de inscrição de concurso público pertence à 
própria autarquia que promove o certame, e não ao ente a ela vinculado. Pontuou ainda, que a taxa de 
inscrição de concurso público não deve ser utilizada para enriquecimento da entidade, mas tão somente 
para cobrir os gastos da realização do certame. Superada essa questão, passou à análise das outras duas 
indagações, citando o relevante princípio orçamentário da unidade de caixa ou de tesouraria, princípio 
esse consagrado no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 56 da Lei n. 4.320/64, que dispõe que “o 
recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, 
vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais”. Asseverou, conforme relatado pelo 
Órgão Técnico, que o princípio da unidade de tesouraria não significa que o ente deva ter apenas uma 
conta bancária, consiste, na verdade, na consolidação única de todos valores, isto é, mesmo que ele 
possua várias contas bancárias, no final do exercício, todos os valores devem estar escriturados em uma 
única conta contábil, para fins de controle. Acrescentou que a utilização de uma conta bancária única 
para centralizar os principais recursos do município, ou mesmo a ser instituída no contexto de cada 
entidade, encontra-se no âmbito de discricionariedade do gestor. Destarte, invocando também a 
argumentação desenvolvida pela Unidade Técnica, entendeu que o art. 56 da Lei n. 4.320/64 não veda 
a abertura de conta bancária específica para o recebimento de taxa de inscrição de concurso público, 
voltando-se, em verdade, ao estabelecimento do princípio da unidade de caixa para fins de escrituração 
contábil, a qual deve contemplar os recursos movimentados em todas as contas bancárias. Em face do 
exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo Consulente, nos seguintes termos: 1) Em 
concurso público para cargos do quadro de pessoal de uma autarquia, o excesso de arrecadação aferido 
pertence à própria entidade, porquanto tem capacidade de arrecadar receita, bem como possui 
personalidade jurídica e patrimônio próprio; 2) O art. 56 da Lei n. 4.320/64 não veda a abertura de 
conta bancária específica para o recebimento de taxa de inscrição de concurso público, voltando-se, em 
verdade, ao estabelecimento do princípio da unidade de caixa para fins de escrituração contábil, a qual 
deve contemplar os recursos movimentados em todas as contas bancárias. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1041578, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L .  
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1.3.3. As normas da Lei nº 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 
administração direta, às autarquias e às fundações públicas no que concerne às atividades que 
não compreendam o exercício de parcela do poder estatal. Trata-se de Consulta formulada por 
Controlador Interno de Município, nos seguintes termos: “Aplica-se à Administração Pública o 
disposto na Lei 13.429/17, que altera a Lei 6.019/74, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 
empresas urbanas e dispõe sobre as rel. de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros? 
Em caso afirmativo, quais seriam as atividades passíveis de terceirização na Administração Pública, ou 
seja, a Lei n. 13.429/2017 torna possível a terceirização da atividade fim (sic)?” Admitida a Consulta, o 
relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão explanou que a origem da terceirização na Administração 
Pública se insere no contexto da desconcentração e descentralização das funções estatais, processo que 
teve início, no Brasil, com a reforma administrativa verificada no segundo quartel do século XX e que 
tem, no Decreto-Lei n. 200/67, o seu marco normativo. Em seguida, traçando a evolução do processo 
de descentralização, esclareceu que, no final do século XX, foi implementada a reforma administrativa 
gerencial, norteada pela ideologia neoliberal, por meio do Decreto n. 2.271/97, que, regulamentando o 
§ 7º do art. 10 do Decreto-Lei n. 200/67, estabeleceu, em seu art. 1º, rol exemplificativo das atividades 
“materiais acessórias, instrumentais ou complementares” passíveis de terceirização, quais sejam, as de 
“conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, 
reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações”. Nesse contexto, 
a Justiça do Trabalho passou a produzir orientação jurisprudencial no sentido de considerar ilícita a 
terceirização da atividade-fim. Ressaltou, no entanto, que houve recente modificação na disciplina 
normativa quanto ao tema, com a promulgação da Lei n. 13.429/17 e da Lei n. 13.467/17, que 
modificaram substancialmente a sistemática até então disciplinada pela Lei 6.019/74. Na sequência da 
aprovação das Leis n. 13.429/17 e n. 13.467/17, o Poder Executivo Federal editou o Decreto n. 
9.507/18, para regulamentar o disposto no art. 10, § 7º, do Decreto-Lei n. 200/67 e disposições da Lei 
n. 8.666/93, revogando o Decreto n. 2.271/97. Salientou que, nos termos desse novo diploma 
regulamentar, que trata da “execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista controladas pela União”, a terceirização não mais se pauta pelas noções de atividade-fim ou 
atividade-meio, ou mesmo de atividades “materiais acessórias, instrumentais ou complementares”. 
Assim, alteou que, dentro do novo cenário legal, observa-se que, para a administração direta, autárquica 
e fundacional, é possível a terceirização de todas as atividades que não detenham natureza típica de 
Estado e que não reflitam o seu poder de império pois, para estas, segue prevalecendo a regra do 
concurso público, estabelecida no art. 37, II, da Constituição da República. Dentro dessas diretrizes, 
explicou que o art. 3º do Decreto n. 9.507/18 detalhou as atribuições incompatíveis com a execução 
indireta no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, quais sejam: I) que envolvam a 
tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão 
e controle; II) que sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa 
colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; III) que estejam 
relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; 
IV) que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da 
entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. Poderão, contudo, ser terceirizadas as atividades 
“auxiliares, instrumentais ou acessórias” referentes a tais serviços, ressalvados os referentes a serviços 
de fiscalização e poder de polícia e vedada a “transferência de responsabilidade para a realização de atos 
administrativos ou a tomada de decisão para o contratado” (art. 3º, §§ 1º e 2º). No tocante às empresas 
públicas e sociedades de economia mista, dada a personalidade jurídica de direito privado e a vocação 
para atuação no mercado, destacou que a única vedação à terceirização se refere aos “serviços que 
demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes as dos cargos 
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integrantes de seus Planos de Cargos e Salários”. E ainda assim a proibição não se aplica quando a 
contratação de empregado público por meio de concurso público contrariar os princípios 
administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, quando essa violação se der com a 
ocorrência de uma das hipóteses: I - caráter temporário do serviço; II - incremento temporário do 
volume de serviços; III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual 
e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou IV - impossibilidade de 
competir no mercado concorrencial em que se insere. Evidenciou que a Lei 6.019/74, na sua atual 
redação, trata o trabalho temporário, como aquele destinado à satisfação de “substituição transitória de 
pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços”, esta entendida como a oriunda de 
“fatores imprevisíveis” ou que tenha “natureza intermitente, periódica ou sazonal”, cujo serviço será 
fornecido por empresa de trabalho temporário que coloca “trabalhadores à disposição de outras 
empresas temporariamente”. Dessa forma, quando o seu âmbito de regulação se restringe ao trabalho 
temporário, a Lei 6.019/74 não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. Neste tema, 
destacou a existência de regra constitucional expressa e específica (art. 37, inciso IX, da CR/88) a indicar 
que trabalho temporário no âmbito da Administração Pública – nos termos da lei específica de cada 
ente federado – deve restringir-se aos casos de “contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público”, havendo, portanto, a própria Constituição 
da República estabelecido os parâmetros de admissão e a remissão à legislação de cada esfera federativa 
para os entes submetidos ao regime jurídico público, não se aplicando a eles as disposições gerais da Lei 
6.019/74 sobre a matéria. Em conclusão, relativamente à possibilidade de terceirização em sentido 
estrito, em virtude de necessária interpretação sistemática, notadamente quanto à eventual 
incompatibilização com o modelo do regime jurídico único previsto na redação originária do m do art. 
39 da CR/88 e, sobretudo, com a regra do art. 37, II, CR/88, as normas da Lei 6.019/74 devem aplicar-
se parcialmente à administração direta, às autarquias e às fundações públicas, ou seja, apenas naquelas 
atividades que não compreendam o exercício de parcela do poder estatal, a exemplo do que fora 
disciplinado pelo Poder Executivo Federal nos termos do Decreto n. 9.507/18. Por outro lado, 
aplicam-se plenamente as normas da Lei 6.019/74, tanto no que concerne ao trabalho temporário 
quanto à terceirização, às concessionárias de serviços públicos, às empresas públicas e às sociedades de 
economia que atuam em concorrência no mercado, as quais são regidas pelo art. 173, inciso II e § 2º, 
da Constituição da República e possuem “regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. Diante do exposto, o 
Tribunal Pleno, por maioria de votos, fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos 
seguintes termos: 1) As normas da Lei 6.019/74 referentes ao contrato de trabalho temporário se 
aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista, mas não se aplicam à administração 
direta, às autarquias e às fundações públicas, para as quais o art. 37, IX, da CR/88 estabeleceu regime 
jurídico específico. 2) As normas da Lei 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 
administração direta, às autarquias e fundações públicas no que concerne às atividades que não 
compreendam o exercício de parcela do poder estatal, estando vedada para as funções que: a) envolvam 
a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle; b) sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, cuja terceirização 
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; c) estejam 
relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; 
d) sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, 
exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no 
âmbito do quadro geral de pessoal. 3) As normas da Lei 6.019/74 relativas à terceirização de serviços 
se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pelo art. 173, da CR/88, salvo 
quando os serviços demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes 
as dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários. A vedação não se aplica caso implique 
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contrariedade aos princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade. 
Consulta n. 1024677, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.3.4. Comunicação de Irregularidade. Diárias. Câmara Municipal. PROAR. Ausência de 
manifestação. Ausência de comprovação das viagens. Descumprimento da legislação 
municipal. Procedência parcial com ressarcimento, recomendação e multa. Tratam os autos de 
Comunicação de Irregularidade em razão de "recebimento de diárias em desacordo com os princípios 
da administração pública" por agentes públicos da Câmara Municipal, no exercício de 2015. 
Inicialmente, considera-se necessário analisar o teor da legislação local que trata das diárias para o Poder 
Legislativo Municipal. Conforme se depreende da norma, ela instituiu o sistema de diárias para o 
Executivo e o Legislativo, de modo que há norma prevendo o pagamento. Superado esse início, o art. 
1º, §1º, considera que a diária se destina ao custeio com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 
Já as despesas com transporte terrestres e aéreos são custeadas em apartado (§2º). Teor importante 
consta do §3º, que disciplina que "no retorno da viagem os componentes do Poder Executivo e 
Legislativo deverão apresentar Relatório sucinto de suas atividades". Aos agentes que não apresentaram 
os relatórios das viagens e nem qualquer outro elemento para demonstrar os deslocamentos em razão 
das atividades que desempenham, mantenha-se as irregularidades apontadas com o dever de 
ressarcimento, conforme manifestações uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de 
Contas. Destaque-se que não foi questionada a irregularidade por ausência de diploma legal/normativo, 
previsão orçamentária, por possuírem valores desarrazoados ou diante de pagamentos 
desproporcionais, nem mesmo por desvio de finalidade para aumentarem indiretamente os 
rendimentos, mas por ausência de comprovação da realização das viagens e de seu caráter de interesse 
público. Quanto à ausência de esclarecimentos prestados pelo então gestor e pelo responsável pelo 
controle interno, considera-se que a falha não foi afastada com as defesas, já que a simples alegação de 
desconhecimento do sistema, pelo contador, não é capaz de descaracterizar a irregularidade. Além 
disso, acolhendo sugestão da unidade técnica, mas como recomendação, recomenda-se à Câmara 
Municipal e ao Controle Interno que, na medida de suas competências, aprimorem a regulamentação, 
a execução e o controle dos processos de concessão e pagamento de diárias aos seus agentes públicos. 
Acórdão nº 3501/19 - Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

1.3.5. Recurso de Reconsideração. Fundo Social. Comprovação de Realização de Objeto. 
Ausência. Notas Fiscais Fotocopiadas. Imputação de Débito. Falecimento do Responsável. 
Espólio. Dano. Obrigação de Reparar. Herdeiros. O TCE/SC deu provimento parcial ao recurso 
interposto pelo espólio do gestor falecido, mantendo a imputação de débito e os demais itens da 
decisão, mas restringindo o valor ao limite da parte legítima recebido pelos herdeiros (viúva e pais). 
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração contra Acórdão que imputou débito ao espólio 
Recorrente em razão de irregularidades na prestação de contas por ausência de comprovação da 
realização do objeto proposto e da destinação de materiais, não demonstrando a boa e regular aplicação 
dos recursos públicos, indevida comprovação de despesas com notas fiscais fotocopiadas. Sobre a 
obrigação de prestar contas da aplicação dos recursos públicos, o Relator ressaltou que “Nos processos 
de contas, o onus probandi é do gestor dos recursos públicos, que é pessoalmente responsável pela regular 
aplicação dos valores repassados e tem o ônus de provar a execução do objeto pactuado, das despesas 
a este vinculadas e trazer elementos que demonstrem o atendimento ao interesse público e a inexistência 
de lesão ao erário”. O Relator destacou que o responsável pelas despesas se comprometeu a prestar 
contas dos recursos recebidos e que ao entregar a prestação de contas com as notas originais aos 
intermediários, conforme relatam os recorrentes, e não ao órgão competente, o responsável assumiu o 
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ônus da ausência de envio. “Vale lembrar que a prestação de contas com notas fiscais originais visa a 
conferir veracidade e transparência na comprovação dos atos negociais e da aplicação dos recursos, 
inclusive impedindo que os mesmos documentos sejam eventualmente utilizados em outra prestação 
de contas ou que sejam objeto de adulterações”. Neste ponto, resume o Relator o entendimento de que 
“O beneficiário de recursos advindos do FUNDOSOCIAL que, na prestação de contas, apresentar 
documentação que não ofereça condições à comprovação da regular aplicação dos recursos, terá suas 
contas consideradas como não prestadas, com a consequente obrigação de devolução dos valores 
recebidos”. Com relação aos efeitos do falecimento e da partilha de bens sobre este processo, o Relator 
determinou que os fatos apurados dizem respeito aos atos praticados pelo responsável pelas despesas, 
“cuja responsabilidade pelo ressarcimento ao erário se transmite aos herdeiros, nos limites da herança 
que lhes cabe, conforme preceituado no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal e nos arts. 1.792 
e 1.997 do Código Civil”. O entendimento firmado foi no mesmo sentido do esposado pelo TCU no 
Acórdão n. 2198/2015, segundo o qual “Falecendo o responsável, a obrigação de reparar o dano ao 
erário permanece, podendo ser estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido 
pela herança, haja vista que a imputação de débito possui natureza jurídica indenizatória, e não de 
penalidade. A multa, por outro lado, não se transfere aos sucessores do falecido, dado o seu caráter 
personalíssimo”. Posteriormente acrescentou que a “herança suportará o débito do de cujus até o valor 
total de R$ 10.774,50, correspondente a um terço da herança recebida por cada um deles (R$ 3.591,50), 
conforme também consignado pela DRR e pelo Ministério Público de Contas”. @REC–17/00784428 
e @REC–17/00784932, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.3.6. Consulta. Fundação Hospitalar. Criação. Contratação direta com a Iniciativa Privada. 
Terceirização de Serviço. Classificação das Despesas de Pessoal. Folha de Pagamento. O TCE 
conheceu de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Itapema acerca da criação de Fundação 
Hospitalar pelo Poder Público Municipal regida pelas regras de direito privado e, neste contexto, 
contratar diretamente com a iniciativa privada e terceirizar o serviço, além de buscar esclarecimento 
sobre a classificação das despesas de pessoal para fins dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal na folha de pagamento da Fundação. A Relatora destacou os Prejulgados nº. 0465, 0807 (em 
especial o item 3) e o Prejulgado 2137. Sobre o questionamento relativo à instituição de fundação para 
atuar de acordo com as normas de direito privado, notadamente, podendo contratar diretamente com 
a iniciativa privada, a Relatora destacou o Prejulgado nº. 0465: “O Tribunal de Contas do Estado possui 
competência para julgar as contas das fundações mantidas e criadas pelo Poder Público Municipal, com 
base na Constituição Estadual (artigo 113)”. E, ainda, “quando se configurar a contratação de obras, 
serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações em que sejam partes, de um lado, a 
FHBJS, e, de outro, ‘terceiros’, conforme a dicção do artigo 2°, incidem com plena eficácia os comandos 
da Lei Federal n° 8.666/93”. Ainda sobre a fundação instituída atuar de acordo com as normas de 
direito privado e terceirizar serviços, a Relatora citou o Prejulgado nº. 0807, o qual menciona: “Os 
empregos e funções das fundações criadas e mantidas pelos Municípios ou pelo Estado referem-se a 
atividades permanentes da entidade e a investidura neles, de empregados, dependerá de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Estão sujeitas à prestação de contas de 
gestão ao Tribunal de Contas todas as Fundações criadas e mantidas pelo Poder Público, 
independentemente de sua natureza jurídica (se pública ou privada) e do seu grau de manutenção pelo 
Poder Público, assim como estão abrangidas pelo dever de informar dados por meio documental ou 
pelos sistemas informatizados, conforme normas editadas por esta Corte de Contas”. Entendeu a 
Relatora que, sobre a possibilidade de instituir fundação para a gestão hospitalar, com conselho de 
administração formado por representantes da sociedade, “trata-se de uma decisão dos dirigentes que 
deve ser tomada levando em consideração diversos fatores, principalmente na possibilidade de melhoria 
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dos serviços ofertados para a sociedade e eficiência na sua execução, sem qualquer significado no 
tocante a possibilidade de flexibilização de regras afetas ao ente público que lhe deu origem”. Quanto 
à composição do Conselho de Administração, a Relatora entendeu que a Fundação deve seguir os 
pressupostos da Lei n. 9.637/1998. Quanto à possibilidade de o município firmar contrato de gestão 
com a fundação para a administração de hospital municipal, a Relatora entendeu tratar-se de “um 
instrumento previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, no art. 37, § 8º”. Quanto à 
possibilidade dessa fundação atuar de acordo com as normas de direito privado, notadamente, podendo 
contratar diretamente com a iniciativa privada, bem como as despesas com a folha de pagamento da 
Fundação computadas como despesas de pessoal para fins dos limites impostos pela LRF e terceirizar 
serviços, a Relatora ressaltou que “fica claro que a criação de fundação hospitalar pelo poder público, 
tendo natureza jurídica de direito público ou privado, não exime a necessidade de observações de 
providências típicas da administração pública, quer seja pela necessidade de observar a Lei de Licitações 
(Lei 8.666/93) para a contratação de serviços, observar a necessidade de prévia aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos para a ocupação de empregos e a repercussão das despesas 
com folha de pagamento para fins do levantamento dos limites com pagamento de pessoal conforme 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal”. @CON–19/00168330, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 67, disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 
1.3.7. Consulta. Município. Fundo Público. Documentos Fiscais. CNPJ próprio ou o do 
Município. O TCE/SC conheceu de consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Luzerna sobre a 
possibilidade do Fundo Público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ do Município; 
ou o Município recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ do Fundo Público; ainda sobre 
a possibilidade de um Fundo Público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de outro 
fundo público e se o Município pode adquirir produtos e serviços a serem utilizados por diversas 
secretarias e Fundos Públicos, emitidos com um único CNPJ, em um único documento. A análise teve 
como objeto dúvida inicial do consulente sobre qual o CNPJ a constar no documento fiscal emitido 
pelos contratados no fornecimento de mercadorias e prestação de serviços para fundos públicos. Na 
análise do mérito da Consulta, a Relatora esclareceu que “o art. 74 da Lei Federal n. 4.320/64 c/c a 
Instrução Normativa SEF n. 1.863/2018 obrigam os fundos a se inscrever no CNPJ, tanto na condição 
de matriz como na condição de filial. Contudo, essa inscrição no CNPJ não confere personalidade 
jurídica ao fundo. Esse entendimento já foi assentado pelo TCE/SC, conforme se verifica nos 
Prejulgados n. 2099 e 2197”. Quanto às dúvidas sobre a documentação fiscal comprobatória da despesa 
a ser emitida com CNPJ do fundo ou da unidade gestora à qual ele está vinculado, a Relatora citou a 
Instrução Normativa n. TC 20/2015, artigo 38, o qual disciplina os documentos comprobatórios da 
despesa, nos seguintes termos: “Art. 38. Os comprovantes de despesa pública serão os definidos na 
legislação tributária, na via do destinatário, conforme a espécie de transação. §1º O documento fiscal, 
para fins de comprovação da despesa, deve indicar: I - a data de emissão, o nome, o endereço e o 
número do CNPJ do destinatário, conforme o caso; II - a descrição precisa do objeto da despesa, 
quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, 
não sendo admitidas descrições genéricas; III - discriminação dos valores, unitário e total, de cada 
mercadoria ou serviço e o valor total da operação”. Mencionou também o art. 39 da Instrução 
Normativa n. TC 20/2015: “Art. 39. Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação 
tributária”. Assim sendo, quanto ao questionamento se o fundo público pode recepcionar documentos 
fiscais emitidos com o CNPJ do município, a Relatora entendeu que “sim. São válidos para comprovar 
a despesa pública custeadas com recursos do fundo os documentos fiscais emitidos com o CNPJ do 
próprio fundo ou da pessoa jurídica a qual o fundo está vinculado, desde que atendidas as normas de 
natureza tributária aplicáveis. O documento comprobatório deve conter elemento que permita associar 
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a despesa documentada à dotação e à fonte de recurso a qual está vinculada, a exemplo do número de 
empenho, número do contrato, etc”. Da mesma forma, explicou a Relatora que “o CNPJ do fundo no 
documento fiscal exerce a função de ‘elemento que permite associar a despesa documentada à dotação 
e à fonte de recurso’ referido na resposta anterior. O município, na condição de pessoa jurídica 
responsável pelo fundo, pode ter seu CNPJ figurando nos documentos comprobatórios da despesa 
custeada com recursos dos fundos. O contrário não é possível porque a aposição de CNPJ de fundo 
no documento comprobatório vincula a despesa aquele fundo”, ou seja, o Município não pode 
recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de fundo público. Sobre a possibilidade de um 
fundo público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de outro fundo público, a Relatora 
ressaltou que a aposição de CNPJ de um fundo no documento comprobatório vincula a despesa aquele 
fundo, então não seria possível. Sobre a possibilidade de o município adquirir produtos e serviços a 
serem utilizados por diversas secretarias e fundos públicos emitidos com um único CNPJ em um único 
documento, a Relatora entendeu que “sim. A aquisição pode ser comprovada por um único documento 
fiscal emitido com o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelas secretarias e fundos e o custeio ser 
dividido entre diversas fontes de recurso e/ou fundos. Neste caso, haverá tantos empenhos quantas 
forem as fontes de recursos necessárias para custeio da despesa, um único documento comprobatório, 
e tantas ordens bancárias quantas forem necessárias de acordo com as fontes de recurso empenhadas”. 
A Relatora ainda exemplificou como proceder em caso de aquisição comprovada por um único 
documento fiscal para duas pessoas jurídicas diferentes: “não é possível a aquisição com um único 
documento fiscal para duas pessoas jurídicas diferentes. Por exemplo: aquisição de papel para a 
Prefeitura, Fundo “A” (vinculado à Prefeitura) e Fundo “B” (vinculado à uma autarquia). A aquisição 
para Prefeitura e Fundo “A” podem ser feitas em um único documento com o CNPJ da Prefeitura, 
pois o Fundo “A” é gerido pela Prefeitura. O Fundo “B” é vinculado a uma autarquia que constitui 
pessoa jurídica diversa da Prefeitura, portanto, a aquisição não pode ocorrer com o mesmo documento 
comprobatório das outras unidades”. Por fim, a Relatora respondeu à consulta nos seguintes termos: “ 
O custeio da despesa deverá ser feito pela dotação e fonte de recurso consignado na nota de empenho 
emitida previamente. O documento comprobatório da despesa deve conter elementos que identifiquem 
a dotação e a fonte de recurso que será utilizada para seu custeio, a exemplo do número de empenho, 
do número do contrato ou mesmo do CNPJ do fundo, desde que atendidas as normas de natureza 
tributária aplicáveis. O documento comprobatório da despesa pode ser emitido com o CNPJ da pessoa 
jurídica gestora ou do fundo público que custeará a despesa, neste segundo caso, a despesa será 
necessariamente custeada com recursos do fundo cujo CNPJ consta no documento. Caso os elementos 
de identificação da dotação e da fonte de recurso (nota de empenho, contrato, CNPJ) do documento 
comprobatório sejam divergentes da informação da nota de empenho, o documento comprobatório 
deve ser corrigido ou substituído pelo fornecedor/prestador”. @CON–19/00523253, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.3.8. Representação. Autarquia. Contratação. Serviços Advocatícios. Princípio do Concurso 
Público. Irregularidade. Limitação de tempo na comprovação técnica. Multa. O TCE/SC 
aplicou multa ao Diretor Geral do SIMAE (Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de 
Capinzal/Ouro) e ao Presidente da Comissão de Licitação e subscritor do edital em face de contratação 
de serviços jurídicos ordinários e permanentes da autarquia, em desacordo com o princípio do concurso 
público e pela exigência de limitação do tempo na comprovação técnica relativamente aos serviços 
advocatícios prestados nos últimos cinco anos. Tais apontamentos estão em desacordo com o art. 30, 
§5º da Lei 8.666/93.   Trata-se de Representação relatando supostas irregularidades em Edital do tipo 
Carta Convite, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de advocacia e 
consultoria jurídica contínua na área administrativa, especializada na área de saneamento básico, no 
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Município de Capinzal. De acordo com o Relator, a contratação de serviços jurídicos ordinários e 
permanentes devem observar o princípio do concurso público pelas autarquias, independentemente de 
serem ‘pequenas ou grandes’, pois devem seguir e cumprir os “ditames constitucionais e se submeterem 
ao regime jurídico de direito público, vez que são integrantes da Administração Indireta”. Para o 
Relator, “a aprovação em concurso público é a regra para investidura em cargo ou emprego público, 
que ocorre mediante provas ou provas e títulos, dependendo da natureza e complexidade do cargo ou 
emprego” e neste norte, o Supremo Tribunal Federal editou súmula 685 nos seguintes termos: “É 
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido”. Contudo, o Relator informou que “a própria Constituição Federal 
proporcionou duas situações que excetuam a regra mencionada. A primeira exceção constitucional são 
os cargos de confiança, providos por pessoas alheias à administração pública que devem exercer cargos 
de chefia, direção ou assessoramento. A segunda possibilidade de ingresso sem concurso público é 
permitida através da contratação temporária, desde que presentes três requisitos: excepcional interesse 
público, temporariedade da contratação e hipótese prevista em lei’. O Relator mencionou o Prejulgado 
nº 1211, e concluiu que, de acordo com o edital do objeto, não se trata de serviços advocatícios 
especializados, mas todo e qualquer serviço jurídico, contencioso e de assessoramento jurídico, em 
especial o direito administrativo. @TCE–16/00430349, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
67, disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.3.9. Tomada de Contas. Convênio. Cumprimento Parcial do Objeto. Despesas 
Extemporâneas. Devolução Parcial do Recurso Conveniado. Ausência de Nexo de 
Causalidade. Solidariedade da Pessoa Contratada Afastada. Irregularidade. 1. A realização de 
despesa fora da vigência do convênio sem qualquer comprovação impeditiva da sua realização 
contemporânea, obsta a visualização do necessário liame causal com o recurso público repassado. 
Configurando, ainda, grave irregularidade apta a atrair a devolução dos valores despendidos de forma 
intempestiva. 2. A ausência de comprovação do recurso conveniado na finalidade pactuada enseja a sua 
devolução aos cofres públicos. 3. Estando a imputação de débito ao gestor convenente fundamentada 
na não comprovação do nexo de causalidade entre o uso dos recursos do convênio e os serviços 
executados, tornase incerto o recebimento dos referidos recursos por parte das pessoas contratadas, o 
que afasta a responsabilidade solidária destas pelo débito. 4. A verificação da consumação da prescrição 
da pretensão punitiva é óbice à cominação de sanção. Acórdão nº 59.095, Informativo de Jurisprudência 
do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.10. Prestação de Contas. Convênio. Extravio da Documentação. Caso Fortuito ou Força 
Maior. Impossibilidade de Julgamento de Mérito. Contas Iliquidáveis. Trancamento. 
Arquivamento dos Autos. Consideram-se iliquidáveis as contas e ordena-se o seu trancamento 
quando se torna materialmente impossível o julgamento do mérito por caso fortuito ou motivo de força 
maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável. Acórdão nº 59.111, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.11. Tomada de Contas. Convênio. Documentos de Despesa. Segunda Via. Outros 
Documentos. Regularidade. Dever de Prestar Contas. Omissão. Irregularidade. Multa. 
Remessa de Cópias ao Ministério Público do Estado. 1. A existência de documentos de despesa 
em segunda via, por si só, não macula o julgamento das contas, quando, a partir da análise de outros 
documentos juntados aos autos, é possível inferir a boa e regular aplicação dos recursos repassados, 
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bem como o cumprimento do objeto conveniado. 2. Em processos de análise de contas de convênio 
que teve dois responsáveis pela aplicação dos recursos repassados, impõe-se a condenação daquele que 
for omisso no dever de prestar contas. 3. Contas julgadas regulares para um responsável e irregulares 
para outro, com devolução e aplicação de multas e, ainda, remessa de cópia dos autos ao Ministério 
Público do Estado do Pará. Acórdão nº 59.295, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.12. Consulta. Formulação em Tese. Ausência de Interesse Subjetivo. Resposta. Caráter 
Normativo. Pedidos de Desistência. Impossibilidade. Admitida a consulta pelo Tribunal de 
Contas, é incabível a desistência pelo consulente, porquanto se trata de feito de caráter objetivo, no 
qual prevalece o interesse público na apurada aplicação dos preceitos legais ventilados, de modo que o 
desfecho da demanda gera resultado útil a toda a Administração Pública e ao exercício da cidadania, 
fortalecendo o controle social. Acórdão nº 19.140, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.13. Tomada de Contas. Convênio. Responsabilidade solidária. Acompanhamento e 
Fiscalização. Servidor. Indicação. Laudo Conclusivo. Execução Física. Exclusão da 
Imputação de Débito à Ex-Gestora da Entidade Concedente. Multas. Prescrição. Contas 
Irregulares com Devolução. 1. Na hipótese em que os responsáveis forem omissos no dever de 
prestar contas, é imperativo o julgamento pela irregularidade e a condenação, de forma solidária, da 
pessoa jurídica de direito privado e do seu administrador, ao ressarcimento da integralidade dos valores 
transferidos, haja vista a presunção legal de débito pelo dano ao erário decorrente dessa omissão. 2. A 
indicação de servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio, bem como a 
existência de laudo conclusivo atestando a execução física do evento, exclui a imputação 
responsabilidade à ex-gestora da entidade concedente. 3. Não é viável a imputação de responsabilidade 
a pessoa não designada formalmente como fiscal do convênio e, ainda, quando houver a indicação de 
outro servidor como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 
convênio. 4. Em tema de prescrição, aplica-se, por analogia, a Lei n. 9.873/1999 aos processos de 
prestação/tomada de contas em trâmite neste Tribunal de Contas. 5. Contas julgadas irregulares, com 
devolução. Acórdão nº 59.428, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.14. Tomada de Contas. Convênio. Omissão no Dever de Prestar Contas. Irregularidade. 
Não comprovação de boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Falecimento 
do responsável. Não cominação de multas. Caráter personalíssimo. Responsabilidade 
solidária. Gestor Concedente. Dolo ou Culpa não caracterizado. 1. A ausência da prestação de 
contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia 
repassada. 2. O falecimento do responsável inviabiliza a cominação de penalidade ao seu espólio, ante 
o caráter personalíssimo da sanção. 3. Descabe condenar solidariamente o gestor concedente quando 
não houver negligência, imprudência ou imperícia na sua conduta, pois a responsabilidade perquirida 
na imputação de débito é subjetiva, por isso, para a sua caracterização, é necessário demonstrar o dolo 
ou culpa, pelo menos em sentido lato. 3. Irregularidade das contas, com imputação de débito. Acórdão 
nº 59.481, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
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1.3.15. Pedido de Rescisão. Violação literal de dispositivo de Lei. Ausência de Notificação de 
Julgamento do Procurador Devidamente Habilitado. Descumprimento de Norma Regimental. 
Inobservância do Devido Processo Legal. Prejuízo ao Contraditório e a Ampla Defesa. Vício 
Insanável. Nulidade Absoluta da Decisão. 1. A comunicação da inclusão do processo na pauta de 
julgamento deve ser realizada mediante notificação do procurador da parte, quando devidamente 
habilitado nos autos, nos termos do art. 217 c/c 211, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal. 2. O 
controle externo exercido pelas Cortes de Contas deve se desenvolver à luz do devido processo legal, 
notadamente quando se tratar de julgamento de contas, pois, nesse caso, a decisão poderá resultar na 
imputação de débito ou na aplicação de penalidade pecuniária, que deverão ser suportados pelo 
patrimônio do jurisdicionado. 3. A ausência de notificação de julgamento configura vício insanável, que 
impõe o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão, pois se trata de inobservância do devido 
processo legal, que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, consignados no art. 5º, 
incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 4. Pedido de Rescisão procedente. Acórdão nº 59.487, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.16. Tomada de Contas. Convênio. Nexo de causalidade demonstrado. Falha de natureza 
formal. Contas regulares com ressalva. 1. A documentação comprobatória da execução da despesa 
pública com o recurso conveniado, em conformidade com o laudo conclusivo de fiscalização, tem o 
condão de atestar o cumprimento do ajuste. 2. É possível averiguar o nexo causal quando os elementos 
contidos no feito são capazes de evidenciar que a aplicação do recurso conveniado ocorreu de acordo 
com a previsão do convênio. 3. Falha de natureza formal atrai a devida ressalva às contas em apreço. 
Acórdão nº 59.616, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.17. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. A omissão total 
da documentação de despesa impossibilita averiguar o correto emprego da verba estadual do ajuste, o 
que faz presumir o dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento à concedente da 
quantia repassada. Acórdão nº 59.654, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
1.3.18. Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas. Convênio. Fracionamento de 
Despesas. Constatação. Irregularidade. Comprovantes de despesa. Laudo conclusivo. 
Cumprimento do objeto. Débito. Ausência. Parcial provimento. 1.É irregular o fracionamento da 
despesa, por configurar utilização de modalidade de licitação inferior à exigida para o total da despesa, 
o que viola a vedação contida no art. 23, § 5º da Lei 8.666/1993. 2. É possível inferir o nexo de 
causalidade entre os valores transferidos e as despesas realizadas para a consecução do objeto do 
convênio quando os comprovantes de despesas, emitidos ao tempo da realização do evento, guardarem 
relação com o objeto conveniado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão nº 59.678, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
1.3.19. Pedido de Rescisão. Documento novo. Não comprovação. Alegação. Fatos ou 
Elementos Novos. Inexistência. Desprovimento do pedido. 1. Nos termos do art. 80, V, da Lei 
Orgânica deste Tribunal de Contas – LOTCE, o documento novo apto a ensejar a rescisão das decisões 
transitadas em julgado, é somente aquele que o responsável ignorava a existência, ou de que não pôde 
fazer uso anteriormente. 2. Não sendo o documento novo, é impossível a sua análise em sede de pedido 
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de rescisão, o qual possui rol taxativo de hipóteses de cabimento (art. 80 da LOTCE). 3. Uma simples 
alegação, desconstituída de fatos ou elementos novos, não é suficiente para desconstituir uma decisão 
acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Pedido de rescisão conhecido e desprovido. Acórdão nº 
59.735, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
1.3.20. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. 
Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 1. A ausência da prestação de 
contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia 
repassada. 2. Ante a ausência de previsão normativa expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva, 
a jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido da aplicação do prazo quinquenal. Precedentes: 
Acórdãos n. 54.681/2015, 55.927/2016, 58.181/2018, 58.670/2019, 58.442/2019, 58.885/2019 e 
58.818/2019. 3. A competência sancionatória deste Tribunal de Contas por analogia é regulada 
integralmente pela Lei n. 9.873/1999. Precedente: Acórdão 58.818/2019. 4. O dies a quo do prazo 
prescricional é a data em que a irregularidade foi cometida, exceto quando se tratar de infração 
permanente ou continuada, circunstância em que a contagem do prazo se inicia apenas na data em que 
tiver cessado, conforme art. 1º, caput, da Lei n. 9.873/1999. 5. Diante do transcurso de mais de cinco 
anos entre a data do término da vigência do convênio e a autorização de instauração da tomada de 
contas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 6. Contas irregulares, com 
imposição de débito. Acórdão nº 59.729, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.3.21. Consulta. Convênio. Aditivação. Auxílio transporte. Princípio da Legalidade. Auxílio 
Financeiro. Portaria Interministerial nº 163 – STN/SOF. LRF. Bolsas de Estudo. Recibo. 
Substituição. Ordem bancária. SIAFI. Possibilidade. Resolução nº 18.857/2016-TCE. 
Documento comprobatório de despesa. Comunicação. Meio eletrônico. Diploma normativo. 
Necessidade. 1 - Em decorrência do princípio da legalidade, será possível aditivar convênio para 
permitir o pagamento de auxílio- transporte a estudantes bolsistas quando houver expressa previsão 
legal nesse sentido, assim como será admissível a classificação da despesa como auxílio financeiro 
quando observado o contido na Portaria Interministerial n. 163 - STN/SOF e no art. 26 da LRF. 2 - 
Para fins de comprovação da despesa realizada, é possível utilizar ordem bancária emitida pelo SIAFI, 
a qual consiste em documento que se constitui base de dados oficial do Poder Executivo Federal, em 
substituição aos recibos de pagamento de bolsas de estudo, haja vista que não é exaustivo o rol de 
comprovantes de despesas indicado no item 9, do Anexo I, da Resolução n. 18.857, de 1°/12/2016, 
desta Corte de Contas. Além disso, sua aptidão decorre, também, do fato de que a emissão de ordem 
bancária, acompanhada dos demais documentos previstos nessa resolução, permite a perfeita 
identificação da despesa. 3 - A comunicação oficial por meio eletrônico poderá ser utilizada quando 
vier a ser editado diploma normativo estadual regulamentando a matéria. Acórdão nº 19.152, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.3.22. Prestação de Contas. Convênio. Falha formal. Ressalva. Nexo Causal. Confirmado. 
Contas regulares com ressalva. 1. As contas conveniais que apresentarem falha de natureza formal 
da qual não resulte dano ao erário devem ser julgadas regulares com ressalva. 2. É incabível a glosa de 
valores quando confirmado o nexo causal entre os recursos conveniais e o resultado alcançado com a 
execução da finalidade pactuada. 3. Contas regulares, com ressalva. Acórdão nº 59.776, Informativo de 
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Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.23. Embargos de declaração. Efeitos modificativos. Omissão. Prescrição da pretensão 
punitiva. Ocorrência. Provimento. 1. Configurada a omissão indireta ante a consumação da 
prescrição quinquenal, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, quanto às multas. 2. Ante a 
ausência de previsão normativa expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva, a jurisprudência 
desta Corte orientou-se no sentido da aplicação do prazo quinquenal. Precedentes: Acórdãos n. 
54.681/2015, 55.927/2016, 58.181/2018, 58.670/2019, 58.442/2019, 58.885/2019 e 58.818/2019. 3. 
A competência sancionatória deste Tribunal de Contas, por analogia, é regulada integralmente pela Lei 
n. 9.873/1999. Precedente: Acórdão 58.818/2019. 4. O dies a quo do prazo prescricional é a data em 
que a irregularidade foi cometida, exceto quando se tratar de infração permanente ou continuada, 
circunstância em que a contagem do prazo se inicia apenas na data em que tiver cessado, conforme art. 
1º, caput, da Lei n. 9.873/1999. 5. Diante do transcurso de mais de cinco anos entre a data do término 
do prazo para a prestação de contas e a autorização para a sua tomada, impõe-se o reconhecimento da 
prescrição da pretensão punitiva. 6. Embargos providos. Acórdão nº 59.784, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.24. Tomada de Contas. Convênio. Análise da Legalidade. Verdade material. Alimentação 
de preso. Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade. Contas irregulares sem devolução. 
1. Recursos mínimos recebidos para atender às necessidades de alimentação de presos, cuja 
responsabilidade originária é do Estado e inexistindo ao longo da execução do Convênio, a quebra da 
rotina carcerária como uma rebelião, aplica-se ao caso os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, cabendo ao gestor a observância quanto ao rito legal necessário para a execução da 
despesa. 2. Contas irregulares sem devolução. Embargos providos. Acórdão nº 59.801, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.25. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Responsabilidade. 
Solidariedade. Relatório de acompanhamento, controle e fiscalização do convênio. Ausência. 
Prescrição da pretensão punitiva. Lei nº 9.873/1999. Analogia. Aplicação. Não ocorrência. 
Contas irregulares. Devolução. Multas. Remessa de cópia ao Ministério Público do Estado do 
Pará. 1. Na hipótese em que os responsáveis forem omissos no dever de prestar contas, é imperativo 
o julgamento pela irregularidade e a condenação solidária ao ressarcimento da integralidade dos valores 
transferidos, haja vista a presunção legal de débito pelo dano ao erário decorrente dessa omissão. 2. A 
conduta omissiva do gestor, quanto à emissão de relatório de acompanhamento, controle e fiscalização 
do convênio, enseja aplicação de multa 3. Aplica-se a Lei Federal n. 9.873/1999, por analogia, para 
aferir o prazo para o exercício da pretensão punitiva, diante da ausência de previsão normativa expressa 
acerca do instituto da prescrição. 4. A autuação da tomada de contas e a comunicação dos responsáveis 
para apresentação de defesa interrompem o prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva 
(art. 2º, incisos I e II da Lei n. 9.873/1999). 5. Contas julgadas irregulares, com devolução e aplicação 
de multas e, ainda, remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará.  Acórdão nº 
59.813, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.26. Recurso de Reconsideração. Convênio. Execução física. Nexo de causalidade. 
Inexistência. Ônus do gestor de comprovar a correta aplicação dos recursos públicos. Período 
de gestão. Guarda de documentos. Não provimento. 1. A execução física do objeto do convênio, 
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por si só, não confere regularidade aos gastos efetuados, pois é preciso atestar que as ações 
desenvolvidas foram custeadas com recursos do ajuste, em escorreita execução financeira, sob pena de 
não se confirmar o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e a verba repassada. 2. Compete ao 
gestor que recebe e gerencia os recursos do convênio o ônus da prova de evidenciar o nexo de 
causalidade entre as despesas e a verba repassada, relativo ao seu período de gestão, independentemente 
da responsabilidade do gestor sucessor pelo envio da prestação de contas. 3. É dever do gestor 
evidenciar a boa aplicação dos recursos, precavendo-se contra a omissão de seu sucessor no cargo, 
guardando a prova em arquivo público e, em alguns casos, até em seu particular acervo. Doutrina. 4. 
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão nº 59.814, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.27. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. 
Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 1. A ausência da prestação de 
contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia 
repassada, sem prejuízo da aplicação de muita-coerção, pela omissão no dever de prestar contas, e 
muita-sanção, pela irregularidade com débito. 2. O não atendimento de diligência deste Tribunal enseja 
a imputação de muita-sanção. 3. A jurisprudência desta Corte de Contas orientou-se no sentido da 
utilização, por analogia, da regulamentação da Lei n. 9.873/99, para reger a competência sancionatória 
deste Tribunal de Contas, conforme deliberado no Acórdão n. 58.818/2019, de relatoria do 
Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 4. O art. 2°, II, da Lei n. 9.873/99, estabelece como causa de 
interrupção da prescrição qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato.  Acórdão nº 59.816, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.2.28. Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas. Citação. Nulidade. 
Instrumentalidade das Formas. Débito. Responsabilidade Solidária. Ônus da Prova. Órgão de 
Controle. Não desincumbência. Não provimento. 1. Em deferência à instrumentalidade das 
formas, não se pronunciará a nulidade nem se mandará repetir o ato ou supri-lhe a falha quando for 
possível decidir o mérito em favor do arguente. 2. Ressalvada a inversão do ônus da prova decorrente 
da obrigação de prestar contas, cabe ao órgão de controle demonstrar os requisitos para a caracterização 
da responsabilidade do agente público pelo dano eventualmente apurado (ação ou omissão, dano, nexo 
causal e culpa "lato sensu"). 3. Recurso conhecido, porém, no mérito, não provido. Acórdão nº 59.880, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.2.29. Recurso de Reconsideração. Conhecimento. Convênio. Ausência de Acompanhamento 
e Fiscalização do Convênio. Débito. Responsabilidade Solidária. Afastamento. Circunstâncias 
do caso concreto. Prescrição da Pretensão Punitiva. Prazo Quinquenal. Dies a Quo. Data em 
que a irregularidade foi cometida. Multa pelo débito. Prescrição da Pretensão Punitiva. 
Analogia com a Lei nº 9.873/99. Provimento. 1. Cabe ao titular da entidade concedente acompanhar 
e fiscalizar, bem como elaborar o laudo acerca do cumprimento do objeto do convênio, cuja vigência 
e prestação de contas transcorra dentro de seu período de gestão. 2. Embora a ausência do regular 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto conveniado seja causa suficiente para a 
responsabilização solidário pelo débito, é possível, excepcionalmente, considerando as circunstâncias 
do caso concreto, o afastamento da imposição de débito ao responsável pela fiscalização do convênio. 
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3. Ante a ausência de previsão normativa expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva, a 
jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido da aplicação do prazo quinquenal. Precedentes: 
Acórdãos n. 54.681/2015, 55.927/2016, 58.181/2018, 58.670/2019, 58.442/2019, 58.885/2019 e 
58.818/2019. 4. A competência sancionatória deste Tribunal de Contas, por analogia, é regulada 
integralmente pela Lei n. 9.873/1999. Precedente: Acórdão 58.818/2019. 5. O dies a quo do prazo 
prescricional é a data em que a irregularidade foi cometida, exceto quando se tratar de infração 
permanente ou continuada, circunstância em que a contagem do prazo se inicia apenas na data em que 
tiver cessado, conforme art. 1º, caput, da Lei n. 9.873/1999. 6. Diante do transcurso de mais de cinco 
anos entre a data do término da vigência do convênio e a autorização de instauração da tomada de 
contas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à multa pelo débito 
(art. 82, da LOTCE/PA) aplicada ao recorrente. 7. Provimento parcial do recurso.  Acórdão nº 59.913, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.3.30. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. A 
ausência da prestação de contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego 
dos recursos conveniais resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o 
ressarcimento da quantia repassada, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes. Acórdão nº 
59.992, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.31. Reponsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Débito. Julgamento de contas. 
Multa. Gestor. Não afastado o dano ao erário, mas ausentes os elementos necessários para apuração 
do exato montante ou para estimativa do seu valor, as contas da pessoa jurídica de direito privado 
destinatária de recursos de transferências voluntárias, bem como as contas dos seus administradores, 
devem ser julgadas irregulares, mesmo sem imputação de débito. Contudo, a multa do art. 58 da Lei 
8.443/1992 não pode ser aplicada à pessoa jurídica, mas apenas aos administradores, uma vez que tal 
sanção só é aplicável a quem pratica atos de gestão. Acórdão nº 3064/2019, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.32. Gestão Administrativa. Administração federal. Acordo de leniência. Reparação de dano. 
Processo administrativo. Competência. Combate à corrupção. O órgão ou a entidade que 
conduzir o processo administrativo de responsabilização a que se refere o capítulo IV da Lei 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção) ou, quando cabível, o acordo de leniência, tratado no capítulo V da 
mesma norma, também se legitima a instaurar o processo administrativo específico de reparação 
integral do dano, nos casos indicativos de ocorrência de prejuízo aos cofres públicos (art. 13 da Lei 
Anticorrupção). Acórdão nº 3076/2019, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.33. Comunicação de Irregularidade convertida em Tomada de Contas Extraordinária. 
Diárias. Poder Legislativo Municipal. Exercício de 2015. Despesas elevadas. Inexistência de 
contrariedade à norma local. Manifestações uniformes. Procedência em parte. Recomendação.  
A Coordenadoria de Gestão Municipal constatou irregularidades nos dispêndios com diárias da Câmara 
do Município, no transcorrer do exercício financeiro de 2015. A análise da unidade técnica foi efetuada 
tendo como base a Resolução nº 41/1998, com as alterações promovidas pelas Resoluções nº 75/2012 
e nº 81/2014, as quais fixaram parâmetros para o pagamento de diárias aos vereadores e servidores da 
entidade. A partir dessa Resolução, as diárias passaram a ter o valor de R$ 474,36, o que, do ponto de 
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vista da unidade técnica, estava acima do praticado comumente e destoando da real necessidade dos 
agentes em viagem. Ainda, a norma vinculou esse valor a percentual do subsídio dos vereadores, na 
ordem de 16,66%. Tal percentual estaria destoando da razoabilidade, pois com apenas três diárias no 
mês, a sua natureza deixaria de ser indenizatória para caracterizar-se como remuneratória (na medida 
em que aquelas excedentes a 50% do vencimento mensal são anotadas, segundo a Previdência Social, 
como verbas remuneratórias). Quanto ao mérito, ressalta-se que, da análise das alegações e dos 
documentos apresentados em sede de contraditório (para defesa dos atos administrativos praticados 
pela Câmara e para justificativas acerca da regularidade das viagens dos quinze agentes beneficiários), 
detecta-se que todos os atos concessivos de diárias e os pagamentos atinentes foram praticados 
conforme o que determinava a Resolução nº 41/1998, e suas alterações. A norma do Poder Legislativo 
municipal dispôs expressamente que “A concessão de diárias a Vereador ou Servidor será de forma 
integral se o deslocamento for superior a 12 (doze) horas, sem guardar, assim, relação de dependência 
com o surgimento de pernoite. Desse modo, na medida em que houve a subsunção de cada um dos 
fatos ora examinados à norma aplicável à época, conclui-se pela inexistência de afronta ao princípio da 
legalidade. Relativamente à observância da economicidade nos pagamentos a título de diárias, do exame 
das peças processuais, conclui-se pela existência de certa desproporção entre os valores recebidos e 
aqueles efetivamente despendidos com hospedagem e alimentação. Há, portanto, elementos suficientes 
nos autos para se inferir que houve certo dano ao erário, advindo de atos de gestão antieconômicos. 
Entende-se, desse modo, pela irregularidade dos atos de concessão e pagamento de diárias em apreço. 
Os agentes públicos devem nortear suas ações visando os baixos custos, o que não se percebe no caso 
em tela, em que se denota também o desatendimento ao princípio da razoabilidade. Acórdão nº 
3937/19-Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

 
1.3.34. Consulta. Câmara Municipal. Atividades permanentes e compatíveis com a natureza e 
formação exigida para acesso ao cargo deverão ser incluídas nas atribuições do cargo mediante 
lei ou ato infralegal. A concessão de reajuste e a criação de gratificação deverão ser feitas 
mediante lei específica, observadas as disponibilidades financeiras e previsão orçamentária. i) 
Em relação à forma de se proceder ao reajuste dos vencimentos do servidor que realiza atividades além 
de suas atribuições legais desde a data da posse: As atividades exercidas em caráter permanente e que 
sejam compatíveis com a natureza e a formação exigida para o cargo deverão ser incluídas nas 
atribuições do cargo. Em caso de acréscimo, importante observar que, na forma do art. 37, X, da 
Constituição, a fixação ou alteração dos vencimentos somente poderá ser feita mediante lei específica, 
observadas as disposições contidas no § 1º do art. 39 e no § 1º do 169. Nesse caso, caberá à lei 
estabelecer a data a partir da qual o reajuste será devido, em conformidade com as disponibilidades 
financeiras e orçamentárias. A gratificação constitui vantagem a ser paga em razão de determinada 
função ou de condições excepcionais de trabalho previstas em lei, não podendo ser utilizada para 
remunerar atividades rotineiras ou para compensar a ausência de reajuste remuneratório. Considerando 
que a gratificação é um componente da remuneração, deverá ser fixada por lei específica, observados 
as disponibilidades financeiras e orçamentárias. (ii) A questão relativa à possibilidade de se estender a 
gratificação de participação em comissão de licitação a todos os membros e a servidores comissionados, 
o questionamento já foi respondido por esta Corte por meio dos Acórdãos nº 1144/12-STP e nº 
671/18-STP. Acórdão nº 3863/19-Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  
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1.3.35. Consulta. Prestação de serviços de transporte universitário por parte dos municípios. 
Possibilidade. O Município pode realizar o transporte universitário com veículos destinados ao 
transporte escolar, desde que estejam atendidas plenamente as necessidades do ensino fundamental e 
da educação infantil e não haja o comprometimento do percentual mínimo previsto no art. 212 da 
Constituição Federal, nos termos do art. 11, V, da Lei 9.394/1996. O Município pode prestar o serviço 
de transporte gratuitamente, bem como pode instituir um preço público, de acordo com as 
disponibilidades financeiras. O valor a ser cobrado poderá ser instituído mediante ato infralegal, como 
um decreto. Acórdão nº 3862/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.36. Consulta. Limite prudencial. Atualização do piso salarial nacional do magistério. 
Questão analisada em outra consulta com efeito normativo. Complementação. 
Complementando a resposta concedida no Acórdão nº 1294/19-TP, nos termos do inciso I do art. 22 
da LRF, o município que atingir o limite prudencial está autorizado a atualizar os vencimentos do 
magistério fixados em valor equivalente ao piso salarial nacional, em cumprimento à determinação 
contida na Lei Federal nº 11.738/2008. No caso de atingimento do limite prudencial, os vencimentos 
dos professores que estejam acima do piso salarial nacional, assim como os vencimentos dos demais 
servidores, poderão ser alterados nas hipóteses previstas no inciso I do art. 22 da Lei Complementar nº 
101/00, vedado pagamento retroativo tendo por base o reajuste do piso nacional previsto na Lei Federal 
nº 11.738/2008, considerando que esta lei tem por objetivo garantir o valor mínimo a ser pago ao nível 
inicial da carreira do magistério, não havendo qualquer previsão no sentido de estender o índice de 
atualização aos demais níveis da carreira que estejam fixados em patamar superior. Acórdão nº 3864/19 
– Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.37. Prestação de Contas Anual do Fundo da justiça do Poder Judiciário do Estado do 
Paraná, exercício de 2018. Julgamento pela Regularidade das contas com Recomendação para 
que seja dado atendimento à Lei de Acesso à Informação. No que se refere ao apontamento 
constante do Relatório de Inspeção quanto ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação, restou 
explicitado pela Inspetoria competente que, assim como no exercício de 2017, não estão sendo 
divulgadas as informações mínimas necessárias estabelecidas na referida lei. Conforme apontado pela 
unidade, embora o FUNJUS tenha informado que promoveu a criação de abas para cada um dos 
Fundos do Poder Judiciário dentro do item “Gestão Orçamentária e Financeira” a fim de facilitar o 
acesso e disponibilizar a informação de forma mais abrangente possível, ao acessar o site, apenas se encontra 
na aba referenciada [...] Relatórios de Gestão Fiscal, cuja publicação é obrigatória nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tema que não foi questionado. Assim, diante da ausência de divulgação do conteúdo mínimo previsto 
na Lei Federal n.° 12.527/11 – informações sobre estrutura organizacional, registros de repasses, 
transferências de recursos, pagamentos efetivados, editais de licitação, contratos, dentre outras – acolho 
o sugerido pela 7ª ICE no sentido de que se RECOMENDE à entidade que seja providenciada alteração na 
estrutura do site do Poder Judiciário do Estado, fazendo constar informações a respeito do FUNJUS, em atendimento à 
Lei de Acesso à Informação. Acórdão nº 4057/19-Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 72, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.38. Prestação de Contas Anual. Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária – SESP. Atraso no envio de dados do SEI-CED. Pagamentos de despesas 
estranhas à Administração Pública. Fornecimento de auxílio alimentação mediante cartão 
refeição a policiais militares. Art. 71 da Lei Estadual nº 3417/73. Ausência de registro do 
patrimônio. Inventário sem localização de todos os bens. Regularidade com ressalvas, 
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recomendações e multa. I - Julgar regulares as contas, ressalvando: (i) atraso no envio de dados do 
SEI-CED; (ii) pagamento de despesas estranhas à administração pública, cobradas em faturas de 
serviços; (iii) fornecimento de auxílio alimentação mediante cartão refeição a policiais militares fora da 
hipótese legal; (iv) ausência de registro do patrimônio da polícia militar, do comando do corpo de 
bombeiros e do instituto médico legal junto ao sistema AAB; (v) conclusão do inventário sem a 
localização de bens. II – recomendar: (i) proceder os ajustes que se fizerem necessários à tramitação 
interna das faturas de serviços, evitando que os processos cheguem à unidade responsável pelo 
pagamento já vencidos ou a vias de vencer; (ii) tomar as medidas administrativas cabíveis para a punição 
dos servidores que derem causa a atrasos nos encaminhamentos de faturas de serviços, causando a 
cobrança de multas e juros; (iii) orientar todos os servidores que possuem celulares funcionais ou são 
responsáveis por ramais ligados à telefonia fixa que se limitem à utilização dos serviços já contratados 
pela SESP, evitando a contratação de serviços adicionais ou a autorização de quaisquer cobranças; iv) 
proceder conferência efetiva dos serviços cobrados em faturas de telefonia antes do encaminhamento 
para pagamento; (v) tomar as medidas administrativas cabíveis, mediante abertura de procedimento 
administrativo, para a punição dos servidores que deram causa a contratações junto às empresas de 
telefonia ou ao pagamento dessas; (vi) revisar e reenquadrar os beneficiários de cartões refeições, para 
que o benefício seja concedido a quem de direito, ou seja, aos policiais militares que cumprem os 
pressupostos e requisitos do parágrafo único do art. 71 da Lei Estadual nº 6.417/73; (vii) suspender 
imediatamente o fornecimento de cartões refeições àqueles militares que não têm direito ao benefício 
que não se enquadrarem na hipótese do parágrafo único do art. 71 da Lei Estadual nº 6.417/73; (viii) 
revisar os contratos que tratam do fornecimento de cartões refeições, alterando seus quantitativos ou, 
conforme o caso, rescindindo-os; (ix) apurar as responsabilidades quanto ao desaparecimento de bens 
de caráter permanente em unidades vinculadas à Secretaria de Segurança. Acórdão nº 4072/19-Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.39. Responsabilidade. O controlador interno não pode ser responsabilizado solidariamente 
por atos irregulares de terceiros que não tenham resultado em danos ao erário, ainda que o 
parecer do controle interno tenha realizado análise de documentos dos quais poderiam extrair 
tais ilegalidades.  Trata-se de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Iconha, referentes ao exercício financeiro de 2016. No que tange à responsabilidade 
do controlador geral do Município diante das irregularidades relatadas, a área técnica se manifestou nos 
seguintes termos: “é preciso considerar que no processo de prestação de contas, o sujeito legítimo para 
figurar no polo passivo da relação processual é o administrador e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
que resulte em dano ao erário, na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal, em consonância com 
a Constituição Federal e a Constituição Estadual”. Acrescentou que “a controladora geral, via de regra, 
não pratica ato de gestão, sendo sua função monitorar os processos-chave e críticos, verificando, através 
de suas revisões periódicas, se os controles praticados pelo gestor atendem às necessidades de controle 
do processo, bem como salvaguardar o patrimônio do ente”. No caso em análise, porém, verificou que 
“o parecer do controle interno do órgão atestou ter realizado análise de documentos dos quais se 
poderia extrair claramente as irregularidades ora apontadas, sem que este tenha indicado qualquer falha 
no procedimento, demonstrando assim não ter agido como devido zelo no exercício de suas atividades, 
deixando de atender ao disposto no artigo constitucional invocado, justificando assim a sua 
solidariedade com o gestor”. Ressaltou, contudo, que “embora algumas das irregularidades foram 
apontadas como de natureza grave, constata-se que aquelas em que a controladora geral do Município 
foi arrolada como responsável configuram ausência de controle quanto a atos de terceiros, que não 
constituem atribuição do seu cargo, não sendo possível sua responsabilização direta por esses atos, 
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principalmente por não terem resultado em prejuízo ao órgão ou dano ao erário. Por esta razão, não se 
justifica sua manutenção como responsável neste caso concreto, sugerindo a exclusão do controlador 
interno do polo passivo da presente prestação de contas”. Em voto vista, o conselheiro Domingos 
Augusto Taufner corroborou o entendimento técnico e excluiu o controlador interno do polo passivo 
da prestação de contas. A Segunda Câmara, por maioria, acompanhou o voto-vista apresentado. 
Acórdão TC 1409/2019 - Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.3.40. Inspeção de veículos de transporte escolar. Descumprimento de normas nacionais de 
trânsito. Em representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com o objetivo de verificar 
a qualidade dos veículos de transporte escolar municipal e os contratos de prestação de serviços de 
terceiros, o Relator, em convergência relativa com a Secretaria de Licitações e Contratos e absoluta com 
o MPC, acatou as conclusões do Relatório de Inspeção, no qual foram apontadas irregularidades 
concernentes à frota de veículos terceirizados e próprios do município. Os laudos apontaram que dos 
11 (onze) veículos terceirizados 6(seis) foram reprovados, por descumprimento do Código de Trânsito 
Brasileiro, enquanto que, da frota municipal, no total de 9 (nove) veículos, 4 (quatro) foram reprovados 
e 5 (cinco) não foram apresentados para vistoria técnica. Diante das irregularidades constatadas o 
Relator aplicou multa ao Prefeito, por ato de gestão ilegal, em descumprimento a diversas normas 
pertinentes ao transporte escolar. Foi dado prazo de 30 (trinta) dias para regularização de documentos 
dos motoristas e das irregularidades verificadas nos veículos, dentre elas os requisitos legais exigidos 
pelos incisos I, II, III, IV do art. 3º; incisos II, III, IV, VIII e IX do art. 4º; inciso IV do art. 5º; art. 7º; 
e art. 15, todos da Portaria 23/2012 DETRAN/GO; art. 1º da Resolução nº 14/98 e art. 1º da 
Resolução nº 504/14 do CONTRAN; inciso II do art. 136 e inciso V do art. 138, ambos do Código de 
Transito Brasileiro. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 09286/19, Informativo de 
Jurisprudência TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf. 

1.3.41. Recuperação estrutural do viaduto situado na Av. Jamel Cecílio, Goiânia. Em 
Representação o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA – 
GO, por meio de Nota Técnica, relatou sobre o estado de conservação do viaduto situado na Avenida 
Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades: (1) 
execução de serviço de manutenção ao invés de recuperação estrutural do viaduto; (2) não apresentação 
de laudos técnicos especializados; (3) inexistência de projetos de recuperação estrutural e de drenagem 
do local e (4) controle de tráfego realizado somente na Avenida H. A SEINFRA apresentou um 
relatório declarando que as intervenções relativas à recuperação estrutural já haviam sido executadas 
pelo município; no mesmo relatório, apresentou os cálculos efetuados, os projetos e a execução da obra 
por meio de fotos e, ainda, os laudos de êxito, aprovados pela ABNT. Considerando a veracidade 
presumida das informações e documentos as irregularidades (1) e (2) foram julgadas procedentes, 
porém já solucionadas. Em relação aos pontos (3) e (4), a SEINFRA informou que estão sendo 
elaborados projetos para a realização de processo licitatório da obra e que os recursos para sua 
realização serão advindos do Convênio Finisa 2, no qual, conforme seu projeto de Lei, é citada a obra 
Reforma da ponte da Av. H (recuperação e drenagem). A Relatoria, em convergência com a Secretária 
de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e o MPC, optou por não aplicar multa, dado que a 
SEINFRA tem tomado providências sobre as irregularidades. O Voto foi aprovado por unanimidade. 
Acórdão nº 00014/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 18, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  
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1.3.42. Responsabilidade. Prefeito municipal. Ausência de dolo ou má-fé. Delegação de 
atribuições. Culpa in vigilando e in elegendo. 1. Ainda que não haja evidência de dolo ou má-fé do 
prefeito municipal na prática de ilegalidades, é inescapável a aferição de sua responsabilização a título 
de culpa in vigilando e in eligendo, pois lhe é exigível assegurar o regular funcionamento da máquina 
administrativa, mediante o cumprimento dos deveres de natureza governamental e administrativa e 
através da fiscalização de atos delegados. 2. A delegação pressupõe a existência de hierarquia, da qual 
decorrem o controle, supervisão, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atribuições delegadas 
aos delegatários, sob pena de responder o delegante, por culpa in vigilando e por culpa in eligendo. 
Acórdão nº 847/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMG nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf.  

1.3.43. Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Circunstância atenuante. Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. Sanção. Na aplicação de sanções, o TCU deve considerar os 
obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, bem como ponderar se as circunstâncias do 
caso concreto limitaram ou condicionaram a ação do agente (art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942- Lindb). 
Acórdão nº 60/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.3.44. Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Lei de Introdução às Normas de 
Direito Brasileiro. Rejeição das alegações de defesa.  Em caráter excepcional, havendo 
circunstâncias atenuantes e inexistindo quaisquer indícios de prejuízo ao erário ou de locupletamento, 
pode o TCU rejeitar as razões de justificativa responsável, sem, contudo, aplicar-lhe a multa do art. 58 
da Lei nº 8.443/1992, com base na interpretação do art. 22, §2º, do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lindb). 
Acórdão nº 70/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.3.45. Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário. A Primeira Turma iniciou 
julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança em que se pretende 
o reconhecimento da ilegalidade do gabarito definitivo atribuído a item (1) de prova de concurso 
público para provimento do cargo de analista judiciário do Superior Tribunal Militar (STM). A 
agravante sustenta que o entendimento firmado no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da 
repercussão geral) não implica óbice ao provimento do recurso, em virtude de se estar diante de 
controle de legalidade do concurso público, insuscetível de ser enquadrado como incursão jurisdicional 
indevida em matéria de reserva da Administração. A ministra Rosa Weber (relatora) negou provimento 
ao agravo para manter a decisão pela qual negou seguimento ao recurso ordinário. Assentada a 
possibilidade teórica de conciliação do gabarito com a legislação de regência, tendo em vista a polissemia 
inerente ao termo “juiz”, veiculado no referido item de prova, não vislumbrou situação de 
inconstitucionalidade ou de ilegalidade flagrante suscetível de autorizar a substituição, por ato 
jurisdicional, de critério de correção estipulado pela banca examinadora do concurso. Segundo a 
relatora, o gabarito, além de encontrar fundamento no art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 (2), admite leitura 
compatível com as regras que atribuem ao STM a competência para processar e julgar mandado de 
segurança impetrado contra ato emanado de seu presidente (Lei 8.457/1992, art. 6º, d, e Regimento 
Interno do STM, art. 4º, I, c). Afastou a objeção levantada pela agravante no sentido de que a 
justificativa dada pela banca examinadora para o gabarito definitivo atribuído ao item em discussão 
autorizaria concluir pela legitimidade do indeferimento da inicial de mandado de segurança por juízo 
incompetente. A banca afirmou, literalmente, que, no caso de mandado de segurança impetrado contra 
ato de que caiba recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, independentemente de caução, o 
juiz, seja de que instância for, deverá indeferir o mandado de segurança, haja vista disposição legal 
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expressa. Dessa forma, o posicionamento da banca, sem investir contrarregras de distribuição de 
competência, defende o indeferimento da inicial do mandado de segurança em qualquer grau de 
jurisdição, inclusive, no âmbito do STM, por ministro a que tenha sido distribuída impetração contra 
ato atribuído ao Presidente dessa Corte castrense. Em divergência, o ministro Marco Aurélio deu 
provimento ao agravo para dar provimento ao recurso ordinário e deferir parcialmente o writ, a fim de 
anular o item e determinar que seja reapreciada a situação jurídica da impetrante. Para ele, a banca 
incorreu em flagrante ilegalidade, o que justifica a atuação do Judiciário por meio da anulação da questão 
do concurso, tendo em conta gabarito de todo incompatível com a ordem legal. Esclareceu que a 
questão do concurso, tal como formalizada, foi abrangente e levou a candidata a erro. Por sua vez, o 
gabarito alusivo a essa questão considerou correto que qualquer juiz, até de primeira instância, como 
está na formulação da pergunta, pode indeferir mandado de segurança impetrado contra ato do 
presidente do STM. Contudo, a competência para tanto é do plenário daquela Corte castrense. Caberia 
a um juiz de primeira instância remeter os autos ao juízo competente, e não indeferir liminarmente a 
impetração. Rejeitou, também, a tese de que, reconhecida a polissemia do termo “juiz”, o qual 
abrangeria juízes de primeiro grau, desembargadores e ministros, seria possível conciliar, em sede 
teórica, o gabarito com a legislação de regência. A Lei 12.016/2009, ao veicular regras concernentes ao 
mandado de segurança, faz a devida distinção entre os termos “juiz de primeiro grau” e “relator”, 
utilizando a última expressão nas disposições especificamente relacionadas ao processamento das 
impetrações de competência originária dos tribunais, a teor dos arts. 10, § 1º, e 16, parágrafo único (3). 
Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos. (1) Item 116: “Situação hipotética: 
Determinado juiz indeferiu mandado de segurança por verificar que o pedido visava impugnar ato 
praticado pelo presidente do STM, estando tal ato sujeito a recurso administrativo com efeito 
suspensivo. Assertiva: Nessa situação, agiu corretamente o juiz.” 
(2) Lei 12.016/2009: “Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do 
qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;” 
(3) Lei 12.016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não 
for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 
prazo legal para a impetração. § 1º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá 
apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente 
a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. 
(...) Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do 
processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. 
Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao 
órgão competente do tribunal que integre.” RMS 36231 AgR/DF, Informativo de Jurisprudência do 
STF, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prova%20de%20concurs
o%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio.  

1.3.46. Responsabilidade. Julgamento de contas. Irregularidades. Materialidade. Gestão. 

Avaliação. Contas ordinárias. Cabe ao TCU, no julgamento de contas anuais, examinar a gestão 

como um todo, de forma a verificar se eventuais irregularidades não elididas, analisadas em conjunto 

com o universo dos atos praticados pelo gestor ao longo do exercício, são graves o suficiente para 

macular as suas contas, sobretudo quando os elementos dos autos não refletem prejuízo ao erário ou 

má-fé na conduta do responsável. Acórdão nº 156/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 296, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prova%20de%20concurso%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prova%20de%20concurso%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio
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1.3.47. Responsabilidade. SUS. Fundo Municipal de Saúde. Gestor de saúde. Secretário. 

Presunção relativa. A presunção de corresponsabilidade do secretário municipal de saúde em relação 

à malversação de recursos do SUS (art. 9º, inciso III, c/c art. 32, § 2º, da Lei nº 8080/1990) é relativa e 

deve ser afastada na presença de evidências de que o gestor local de saúde  não teve participação efetiva 

na gestão dos recursos. Acórdão nº 500/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível 

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

 

1.3.48. Prestação de Contas de Entidade Municipal. Ausência de documentos. Divergências 
contábeis e incremento do passivo a descoberto não justificados. Irregularidade das contas, 
com aplicação da multa administrativa. Julgamento pela irregularidade das contas dos Presidentes 
da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu no exercício de 2014, com base no disposto no art. 
16, III, “a” e “b”, da LC/PR 113/05, em razão de: ausência de apresentação de documentos; 
divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do 
SIM-AM e a contabilidade; e incremento do Passivo a Descoberto, com aplicação de multa prevista no 
art. 87, § 4°, da LC/PR 113/05, em razão da irregularidade das contas. Acórdão nº 4099/19, Boletim 
de Jurisprudência TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 
1.3.49. Tomada de Contas Extraordinária. Irregularidades apuradas no exame das contas 
municipais do exercício de 2011 referentes ao controle na realização de horas extras e ao 
pagamento de horas extras a ocupantes de cargos de chefia. Ressalvada quanto às falhas em 
procedimentos de compra. Aplicação de multa ao responsável e emissão de determinações ao 
Município. Julgamento pela irregularidade das contas extraordinariamente tomadas do Município de 
Ponta Grossa, de responsabilidade do Sr. Prefeito, no exercício de 2011, com base no disposto no art. 

16, III, ―b‖, da LC/PR 113/05, em razão de falhas no controle da realização de horas extras e 
pagamento de horas extras a servidores com cargo de chefia no Município; Com fundamento no 
disposto no art. 16, II, da LC/PR 113/05, ressalva nas presentes contas, em razão de falhas nos 
procedimentos de compra realizados no exercício de 2011. Aplicar ao gestor das contas a multa prevista 

no art. art. 87, IV, ―g‖, da Lei Complementar nº 113/2005, em razão de falhas no controle da realização 
de horas extras e pagamento de horas extras a servidores com cargo de chefia no Município. 
Determinação ao ente municipal para esclareça perante esta Corte de Contas, no prazo de 90 dias a 
contar do trânsito em julgado desta decisão, as providências adotadas em relação às sugestões 
formuladas pelo órgão de controle interno municipal, notadamente quanto: a) a possiblidade, 
conveniência e adequação da centralização dos processos de compra em um único órgão, com vistas à 
padronização das compras de bens comuns, e padronização/sistematização da cotação de preços, 
elaboração do edital e tramite da licitação até o fim da contratação; b) a adequada orientação aos 
órgãos/secretarias demandantes dos produtos e serviços a serem licitados/contratados, ou então 
treinamento adequado de pessoal, com vistas ao aprimoramento da elaboração dos projetos básicos, 
com vistas à superação das falhas na definição dos bens e serviços a serem buscados pela administração 
para o atendimento à necessidade da Administração; e c) a adoção de providências quanto à melhoria 
na fiscalização dos contratos em todas as secretarias municipais, notadamente quanto a designação de 
servidores para acompanhamento da execução de contratos levando em consideração fatos como: 
conhecimento do objeto contratado, disponibilidade de tempo e condições para o exercício da 
fiscalização, atribuição nas funções do cargo do exercício da atividade fiscalizatória, prévia e formal 
ciência e anuência do servidor quanto a assunção da responsabilidade decorrente da designação como 
fiscal de contrato, e inclusão do nome do fiscal do contrato no instrumento de contrato, mediante 
aposição de data e assinatura; d) para que comprove nos autos haver notificado pessoalmente cada um 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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dos secretários municipais, para que, atendendo a Constituição, as Leis Municipais, e particularmente o 
Decreto nº 8817, de 21/05/2014, exerçam o controle da jornada dos servidores lotados em suas pastas, 
justificando, sempre prévia e motivadamente, a demanda para a eventual realização de horas extras; e) 
para que, considerando que os cargos de chefia pressupõe confiança e dedicação em tempo integral, 
abstenha-se de permitir qualquer pagamento a título de horas extras a servidores comissionados ou a 
servidores detentores de cargos de chefia, nos termos já tratados no Acórdão nº 6290/15 – STP, deste 
Tribunal. Acórdão nº4096/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  
 

 
1.3.50. Prestação de Contas do Consórcio Municipal. Regularidade, ressalvada a forma de 
provimento dos cargos de assessor contábil e de controlador interno e o descumprimento à Lei 
de Acesso à Informação, com a expedição de recomendação ao Chefe do Poder Executivo. 
Itens admitidos no escopo da prestação de contas por despacho de abertura do contraditório 
do relator originário, abrangidos na fiscalização de que trata o art. 70 da Constituição Federal. 
Somado à pacífica orientação desta Corte, segundo a qual a forma de provimento do cargo de assessor 
contábil, de controlador interno e o descumprimento à Lei de Acesso à Informação, encontram-se 
compreendidos na “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial” de que trata o art. 
70 da Constituição Federal, acolho a proposta do Ministério Público de Contas, no sentido de que 
sejam consignadas ressalvas referentes a esses itens, nos termos do Parecer n° 1043/19. Julgar regulares 
as contas do Consórcio Municipal da Cantuquiriguaçu referentes ao exercício financeiro de 2018, 
ressalvando a forma de provimento dos cargos de assessor contábil e de controlador interno e o 
descumprimento à Lei de Acesso à Informação, com expedição de recomendação ao gestor, para que 
solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a adoção das medidas necessárias à sua correção. 
Acórdão nº 21/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 

1.4 Formas de Intervenção do Estado na Propriedade  

1.4.1 Limitação administrativa. Pretensão indenizatória. Ação de desapropriação indireta.  Em 
ação de desapropriação indireta é cabível reparação decorrente de limitações administrativas. Esta Corte 
possui julgados no sentido de que a ação de desapropriação indireta, ante seu caráter real, não seria 
adequada para a postulação de reparos decorrente de limitações administrativas, pretensão de natureza 
pessoal. No entanto, a pretensão à reparação encerrada na ação de desapropriação indireta resulta do 
esgotamento econômico da propriedade privada, cuja origem é, indubitavelmente, o agravo, pelo Poder 
Público, aos poderes decorrentes do direito real de propriedade dos particulares, que, nos termos do 
art. 1.228, caput, do Código Civil, compreendem “a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Depreende-se, assim, que 
nessa ação, busca-se a satisfação de direito pessoal, cuja gênese está em ato estatal praticado face a 
direito real de titularidade do particular. Ademais, devem ser observados os princípios da 
instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito para conhecer o interesse-
adequação da ação para o requerimento de indenização. REspnº 1.653.169-RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 86 de 104 

1.5. Parceria Público-Privada   

1.5.1. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, sob 
a modalidade de concessão administrativa, o poder concedente deve apresentar projeto 
público de referência com nível de anteprojeto de engenharia que atenda aos elementos 
descritos no art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas – RDC. Cuida-se de exame prévio de instrumento convocatório, solicitado 
pelo Ministério Público de Contas, referente a minuta de edital de concorrência pública, que teve como 
objeto a realização de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para 
exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no município de 
Linhares. A área técnica apontou impropriedade referente à deficiência do anteprojeto de engenharia 
da parceria público-privada, em violação ao art. 10, §4º, da Lei 11.079/2004 e ao art. 9º, §2º, da Lei 
Federal nº 12.462/2011. Segundo entendimento técnico ‘’o poder concedente está obrigado a 
apresentar, em PPPs, projeto público de referência com nível de anteprojeto, porque, mesmo que tal 
projeto não seja vinculante para o parceiro privado, ele equivale ao orçamento nas licitações regidas 
pela Lei 8.666/93, fixando o preço máximo que a administração pública está disposta a pagar pelo 
objeto de concessão e sobre o qual serão feitas, entre outras análises, a de sobre preço’’. Nesse sentido, 
o corpo técnico destacou que a Lei Federal nº 12.462/2014, que instituiu o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, traz em seu artigo 9º, §2º, inciso I, a previsão de que o instrumento 
convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos 
destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo a demonstração e a justificativa 
do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de 
serviço desejado. Além disso, apontou que o anteprojeto deverá incluir também as condições de solidez, 
segurança, durabilidade e prazo de entrega, a estética do projeto arquitetônico, e os parâmetros de 
adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos 
ambientais e à acessibilidade. Anuindo ao entendimento técnico, o relator recomendou à Prefeitura 
Municipal de Linhares certificar-se de que o anteprojeto da PPP atenda aos elementos descritos no 
referido artigo 9º, §2º da Lei 12.462/2014. O Plenário deliberou, à unanimidade, conforme o voto do 
relator. Acórdão TC nº 1555/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.5.2. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, sob 
a modalidade de concessão administrativa, não é recomendável vincular o concessionário, 
durante a execução contratual, ao projeto público de referência ou à proposta técnica por ele 
apresentada, sob pena de se deslocar o risco do projeto, que naturalmente é alocado ao parceiro 
privado, ao parceiro público. Cuida-se de exame prévio de instrumento convocatório, solicitado pelo 
Ministério Público de Contas, referente a minuta de edital de concorrência pública, que teve como 
objeto a realização de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para 
exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no município de 
Linhares. Segundo a área técnica, a referida minuta de edital adotou o critério de julgamento ‘’menor 
contraprestação média anual’’, não previsto no artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 11.079/2004, bem 
como também não justificou a combinação do critério menor contraprestação média com a “melhor 
técnica” para um objeto comum, como é o caso da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, 
tendo em vista que a melhor prática seria adotar exclusivamente o critério de julgamento menor valor 
da contraprestação a ser paga pela Administração Pública. No tocante à adoção do critério técnica e 
preço, os técnicos destacaram, em análise conclusiva, que ‘’o novo edital manteve a irregularidade, 
vinculando a proposta técnica do licitante vencedor durante a execução do contrato, prática também 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
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não recomendada em PPPs, uma vez que permite desvirtuar a alocação de riscos contratuais além de 
prejudicar o município de se beneficiar da natural e esperada evolução tecnológica’’. Nesse sentido, o 
corpo técnico ponderou que não é adequado e não é a melhor prática vincular o concessionário ao 
projeto público ou ao projeto por ele apresentado, sob pena de se deslocar o risco de projeto, que 
naturalmente é alocado ao parceiro privado, ao parceiro público, com todas as implicações negativas 
dessa prática, em especial os reequilíbrios econômico-financeiros. Dessa forma, entendeu pela 
expedição de recomendação aos responsáveis a fim de que não vinculem a concessionária durante a 
execução do contrato nem ao projeto público de referência e tampouco a sua proposta técnica na 
licitação, vinculando-o a metas e indicadores de desempenho e não a meios, haja vista que metas e 
indicadores bem formulados e vinculados à remuneração irão levar o parceiro privado a adotar os 
melhores meios para executar os serviços concedidos. Conforme a fundamentação exposta, o relator, 
acompanhando o entendimento técnico, concluiu por manter a irregularidade analisada e expedir a 
recomendação sugerida. O Plenário decidiu, à unanimidade, de acordo com o voto do relator. Acórdão 
TC nº 1555/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.5.3. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de pareceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, é recomendável vincular a remuneração do 
concessionário ao seu desempenho, sendo este avaliado através de metas e indicadores, os 
quais, preferencialmente, devem ser considerados de forma individualizada (sem ponderação 
das notas) para fins de descontos remuneratórios. Cuida-se de exame prévio de instrumento 
convocatório, solicitado pelo Ministério Público de Contas, referente a minuta de edital de concorrência 
pública, que tem como objeto a realização de parceria público-privada, na modalidade de concessão 
administrativa, para exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
no município de Linhares. A área técnica apontou impropriedade da metodologia de avalição de 
desempenho prevista para a fase de execução do contrato. Em sede de análise conclusiva, verificou-se 
que a fórmula de avaliação prevista no edital ponderava notas dos 8 (oito) indicadores de desempenho, 
permitindo, dessa forma, o não cumprimento de metas previstas para os indicadores de desempenho 
sem qualquer penalização correspondente. A esse respeito, a equipe técnica alegou que a ponderação 
das notas ‘’permite que o concessionário, por exemplo, não cumpra as metas estabelecidas para 
indicadores altamente relevantes para a qualidade do serviço, como taxa de atendimento (atualmente 
de 100%), varrição manual (100% do planejado), coleta seletiva (2% para os primeiros 5 anos) e 
reaproveitamento (8%) e, ainda assim, atinja com tranquilidade a nota 8 na fórmula acima transcrita’’. 
Registrou ainda que ‘’o modelo de avaliação de desempenho previsto na PPP de Resíduos de Linhares 
está em desacordo com a regra do artigo 6º, caput, §§ 1º e 2º, da Lei 8.987/95 – segundo a qual toda 
concessão de serviço público pressupõe a prestação de serviço adequado, que deve satisfazer às 
condições de atualidade, que compreende, entre outras obrigações, a melhoria e expansão do serviço – 
uma vez que a fórmula de ponderação das notas dos indicadores de desempenho acima transcrita 
permite, por exemplo, que a concessionária reduza a taxa de cobertura, de 100% para 80%, piorando 
ao qualidade do serviço em vez de melhorá-lo, além de, ainda, não sofrer nenhuma penalidade ou 
redução em sua remuneração’’. Além disso, no que tange ao apontamento relativo à “não vinculação 
da remuneração do parceiro privado ao desempenho e sim a multas”, a área técnica observou que a 
melhor prática em PPPs recomenda a remuneração do parceiro de acordo com seu desempenho, 
“estabelecendo determinado percentual de redução sobre sua remuneração, proporcional à distância 
que ele ficou aquém em relação a cada uma das metas fixadas para cada indicador de desempenho”. 
Acrescentou se tratar de entendimento “pacífico que, em contratos de PPPs e Concessões, a vinculação 
da remuneração da concessionária a seu desempenho é prática mais adequada, efetiva e segura do que 
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a aplicação de multas, uma vez que as multas envolvem procedimento burocrático (e por isso 
demorado), que geralmente acaba sendo judicializado, que não se coaduna com a eficiência esperada 
em contratos de PPP e, por isso, não traz incentivo ao parceiro privado para prestar serviço adequado”. 
Diante do exposto, o relator, acompanhando entendimento técnico, recomendou à Prefeitura de 
Municipal de Linhares que altere o edital de modo a, dentre outros pontos, “(a) excluir a ponderação 
das notas dos indicadores de desempenho, (b) apurar individualmente as notas de cada um dos 
indicadores de desempenho” e ainda “(g) vincular a remuneração do parceiro privado a seu 
desempenho, proporcionalmente às notas individualmente aferidas em cada um dos indicadores de 
desempenho, ou estabelecer valor significativo para as multas, de modo a estimular o cumprimento das 
metas contratuais de desempenho, caso insistam em vincular a remuneração do parceiro privado a 
multas”. O Plenário decidiu, à unanimidade, de acordo com o voto do relator. Acórdão TC nº 
1555/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

 
2 Direito Constitucional  
 
2.1 Fundação Habitacional do Exército – FHE. Equiparação à entidade autárquica federal. 
Impenhorabilidade de bens. Os bens da Fundação Habitacional do Exército – FHE são 
impenhoráveis. Inicialmente deve-se levar em conta que, a despeito de ostentar natureza jurídica de 
direito privado, a FHE é equiparada a entidade autárquica federal. Não obstante o artigo 3º da Lei nº 
7.750/1989 assentar que “à Fundação Habitacional do Exército – FHE não serão destinados recursos 
orçamentários da União”, a equiparação da FHE à autarquia federal ainda remanesce. É o que se infere 
do art. 4º do diploma legal em foco, o qual impõe, à FHE, a supervisão ministerial e às disposições do 
artigo 70, caput, e parágrafo único, da Constituição Federal. Ademais, o art. 31 da Lei nº 6.855/1980 
dispõe que o patrimônio da FHE goza dos privilégios próprios da Fazenda Pública, inclusive quanto à 
impenhorabilidade. Assim, a prerrogativa decorrente da própria lei não pode ser afastada por decisão 
judicial. Ressoa evidente que o art. 3º da Lei nº 7.750/1989, ao proibir que a União transfira recursos 
orçamentários à FHE, revogou o inciso I do artigo 12 da Lei nº 6.855/1980. Porém, a despeito da 
revogação em questão, a FHE ainda continua recebendo contribuições de entes públicos, perfazendo-
se necessário a mantença da impenhorabilidade de seus bens. REsp nº 1.802.320-SP, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.     
 
2.2. Não é cabível a atuação concreta e individualizada do Poder Legislativo na eleição de 
políticas públicas, bem como na adoção de medidas de fomento e execução, em matéria de 
assistência social. Tratam os autos de Consulta encaminhada por Presidente de Câmara Municipal, 
por meio da qual formula os seguintes questionamentos: “Com o escopo de fomentar projetos sociais 
mediante celebração de convênio, pode o Poder Legislativo contratar estagiários de outras áreas do 
ensino, distintas daquelas hodiernas do citado poder? Pode-se contratar estagiários de educação física, 
enfermagem, serviço social etc. para ceder a entidades beneficentes mediante convênio? Pode o Poder 
Legislativo subsidiar diretamente ou manter financeiramente projeto social?” Admitida a Consulta, o 
conselheiro relator, Cláudio Couto Terrão, inicialmente destacou que os questionamentos passam 
necessariamente pelo estudo das funções de Estado, e que o art. 3º da Constituição da República, ao 
estabelecer que ‘são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário’, especializados, respectivamente, nas funções legislativa, executiva e jurisdicional, como 
sugerem as denominações. Fundamentando-se também na cláusula constitucional da separação dos 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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poderes, ressaltou que esta Corte de Contas fixou a tese de que não cabe ao Poder Legislativo o 
patrocínio de ações típicas do Poder Executivo, consoante a conclusão exarada na Consulta 
n. 731284: Pelo exposto, é forçosa a conclusão de que é possível ao Poder Público, por meio do Executivo, promover ações 
públicas voltadas à realização de cursos de formação ou qualificação profissional, com o objetivo de inserir os cidadãos no 
mercado de trabalho. A contratação de empresa para esse mister deve observar as normas legais de caráter financeiro e 
fiscal e, ainda, as da Lei de Licitações. Ao Poder Legislativo não é lícito patrocinar ações dessa natureza, tendo em vista 
que exerce, principalmente, função legiferante. Com efeito, ao se justapor essas explanações às indagações 
suscitadas pelo consulente, o relator reconheceu que, em face do regramento constitucional relativo à 
organização do Estado, é claro o descabimento da atuação de outros poderes que não o Executivo na 
área de assistência social, tanto na eleição de políticas públicas quanto na adoção de medidas de fomento 
e execução, incluindo a aplicação de recursos financeiros para tal, por se tratar de emblemática matéria 
de governo e gestão, que não envolve a defesa da independência dos órgãos políticos ou o controle por 
eles exercido. Alteou ainda que, em matéria de assistência social, cabe ao Poder Legislativo atuar apenas 
no plano legiferante, com caráter geral e abstrato, respeitando, de todo modo, as regras de iniciativa 
para propositura, não sendo permitido planejar, criar e executar (e consequentemente aplicar seus 
recursos) em projetos sociais, concreta e individualmente considerados. Nesse ponto, registrou o 
posicionamento professado por esta Corte, desde longa data, nas Consultas n. 661919 e n. 661714, no 
sentido de que viola o ordenamento jurídico a atuação do Legislativo em ações de assistência social, 
por se tratar de função típica do Executivo. Assentada a impossibilidade de o Legislativo implementar 
ações concretas e individualizadas em assistência social, respondeu o último questionamento no sentido 
que esse poder não está autorizado pela Constituição a realizar despesas com projetos sociais. Afirmou 
que essa resposta negativa refletia necessariamente nas demais indagações, que tratavam de situações 
que pressupõem a atuação do Poder Legislativo em função tipicamente executiva na área de assistência 
social, por meio da celebração de convênios para contratação de estagiários e para sua cessão a entidades 
beneficentes. Em face do exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente, nos 
seguintes termos: 1. Não é cabível a atuação concreta e individualizada do Poder Legislativo na eleição 
de políticas públicas, bem como na adoção de medidas de fomento e execução, em matéria de 
assistência social, sob pena de inobservância da cláusula constitucional de separação de poderes, por se 
tratar de função típica de governo e gestão atribuída ao Poder Executivo. 2. Por consequência, também 
não é possível que o Poder Legislativo, com o objetivo de fomentar projetos sociais, celebre convênios 
para contratação de estagiários e para sua cessão a entidades beneficentes. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1040551, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 

2.3 Competência do TCU. Empresa privada. Combate à corrupção. Reparação do dano. 
Tomada de Contas Especial. Em matéria de competência do TCU, o processo administrativo 
específico de reparação integral do dano a que se refere o art. 13 da Lei 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção) é o processo de tomada de contas especial, o qual deve ser submetido a julgamento do 
Tribunal. Acórdão nº 3076/2019, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

2.4. Competência do TCU. Previdência complementar. Abrangência. Entidade fechada de 
previdência complementar. Tomada de Contas Especial. Instauração. O TCU tem competência 
para fiscalizar direta ou indiretamente as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas 
pelo poder público, pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas federais, podendo 
determinar a instauração de tomada de contas especial em caso de operações que causem prejuízos ao 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/731284
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/661919
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/661714
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040551
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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erário. Acórdão nº 3151/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

2.5. Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Direito subjetivo. Interesse 
privado. Representação. Não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de 
controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a 
prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos 
e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público ou 
causarem prejuízo ao erário. Acórdão nº 3154/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

2.6. Tomada de Contas Extraordinária. Reposição inflacionária do último ano anterior ao 
início do mandado, quando inexistente novo ato fixatório de proventos do Prefeito e do Vice-
Prefeito. Não incidência do princípio da anterioridade nem da vedação do art. 9º da IN nº 
72/2012. Irregularidade afastada. Com relação ao reajuste de 5% concedido pela Lei Municipal n° 
1785/2014, referente ao ano base de 2013, releva notar que a vedação do art. 9° da Instrução Normativa 
n° 72/2012 pode ser afastada, diante do fato de que, para o mandato de 2013/2016, não houve 
aprovação de ato de fixação dos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita, tendo sido mantidos os 
mesmos valores, que haviam sido fixados pela Lei Municipal, para o mandato anterior (2009/2012). 
Além de questionável, de forma geral, a legitimidade desta limitação, haja vista que, nos termos do art. 
29, V, da Constituição Federal, não vige, em relação ao processo de fixação dos subsídios do Prefeito 
o princípio da anterioridade da legislatura, no caso concreto, cumpre observar que, conforme 
reconhecido na própria comunicação originária, a reposição inflacionária não ocorria desde o exercício 
de 2008, quando foram fixados subsídios para a gestão anterior, de 2009 a 2012. Dentro desse contexto, 
levando-se em conta que o fundamento da proibição de reposição no primeiro ano de mandato seria o 
fato de que o ato fixatório editado no exercício anterior teria contemplado as reposições até então 
acumuladas, quando inexistente esse ato, diante da prorrogação da vigência do ato anterior, de mais de 
quatro anos atrás, não haveria fundamento legítimo para a vedação. Dessa forma, não se mostra 
desarrazoado que a correção da defasagem do exercício de 2013, até então não contemplada em 
nenhum ato anterior, fosse objeto de recomposição, mostrando-se, ademais, adequado o percentual 
aplicado, de 5%. Inocorrente, portanto, a irregularidade apontada. Acórdão nº 3815/19- Segunda 
Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

2.7 Mandado de Injunção: contagem diferenciada de tempo de serviço. O plenário retomou 
julgamento conjunto de agravos regimentais em mandados de injunção nos quais se discute se a 
aposentadoria especial em virtude do exercício de atividades em condições insalubres assegurada ao 
servidor público alcançaria a contagem diferenciada de tempo de serviço em decorrência de atividades 
exercidas em trabalho especial, com aplicação do regime da Lei nº 8.213/1991, para fins de 
aposentadoria de que cogita o § 4º do art. 40 da CF. O ministro Edson Fachin acompanhou o voto do 
ministro Marco Aurélio (relator) e desproveu o agravo regimental, sob o entendimento  de que o direito 
à aposentadoria especial, em virtude do exercício de atividade insalubre, alcança contagem diferenciada 
do tempo de serviço no período. Por sua vez, a ministra Rosa Weber acompanhou a divergência 
inaugurada pelo ministro Teori Zavascki  e deu provimento ao regimental. Asseverou que a questão de 
contagem diferenciada de tempo de serviço deveria ser apreciada em ação própria e não na via do 
mandado de injunção. Em seguida, pediu vistas dos autos o ministro Luiz Fux. MI 4367 AgR/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF Nº 964, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo964.htm.  

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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_____________________________________________________________________________________________ 
RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 
Página 91 de 104 

 
2.8. Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Licitação. Fraude. Lucro. 
Sanção. Não compete ao TCU deliberar sobre restituição de lucro espúrio obtido por empresa 
contratada por meio de fraude a certame licitatório, pois isso importaria na aplicação de pena de 
perdimento de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio de particular, sanção não prevista 
na Lei Orgânica do Tribunal. O TCU não pode aplicar sanções sem a devida previsão legal, nos termos 
do art. 5º, incisos II, XXXIX e XLVI da Constituição Federal. Acórdão nº 129/2020 – Plenário, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  
 
3. Direito Financeiro  

3.1 Finanças Públicas. PNAE. Recursos financeiros. Natureza jurídica. PNATE. PDDE. 
FNDE. As transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser 
classificadas como transferências voluntárias. Acórdão nº 3061/2019-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

3.2. Finanças Públicas. O objetivo do art. 55 da LRF é dar transparência ao montante das 
disponibilidades de caixa e dos restos a pagar de despesas não liquidadas inscritas, sendo uma 
importante ferramenta de gestão final. Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura 
Municipal de Ibatiba/ES, referente ao exercício financeiro de 2017. Em sede de análise, a equipe técnica 
desta Corte de Contas constatou que não foi observado o limite de inscrição de restos a pagar não 
processados pelo Poder Executivo, bem como a inobservância do artigo 55, III, b, 3, da LRF. Sobre o 
tema em comento, o relator se manifestou nos seguintes termos: “o objetivo do art. 55 é dar 
transparência ao montante das disponibilidades de caixa e dos Restos a Pagar de despesas não 
liquidados inscritos, sendo uma importante ferramenta de gestão a cada final de exercício, e assim 
evidenciar o cumprimento do art. 42 da LRF ao final do mandato do gestor. Uma exigência que permite 
à sociedade e aos órgãos de controle o acompanhamento de maneira mais concomitante a evolução 
fiscal no decorrer do mandato e proporcionar medidas que corrija desvios e riscos capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas”. Nesse sentido, entendeu que “eventuais desequilíbrios que sejam 
justificados ou que representem um valor de pouca relevância não tem o condão de provocar a rejeição 
das contas do mandatário, ou seja, a análise de possíveis desequilíbrios existentes entre os exercícios de 
um mesmo mandato deve ser feita e deve ser aplicada a punição devida. Entretanto, não cabe ter o 
mesmo rigor da análise das contas em fim de mandato”. Ante o exposto, o relator votou pelo 
afastamento da irregularidade em apreço. A Segunda câmara, à unanimidade, decidiu nos termos do 
voto do relator. Parecer Prévio TC-87/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

3.3. Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias. Em 
Consulta, o Prefeito de Rio Verde indagou acerca do impacto no índice de suplementação em 
decorrência das alterações orçamentárias realizadas com base no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Quando 
uma despesa está autorizada no orçamento, mas é insuficiente, pode ser reforçada mediante créditos 
suplementares, em consonância com o art. 40 e inciso I do art. 41, da mesma lei. A autorização para 
suplementar uma dotação poderá constar na Lei Orçamentária Anual-LOA; no inciso I do art. 7º da 
Lei de Finanças Públicas, ou em lei específica. Diante do exposto, a relatoria acompanhou a redação 
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https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 92 de 104 

dada pelo MPC: a) a abertura de créditos adicionais suplementares, qualquer que seja a origem dos 
recursos, dentre as previstas no § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, inclusive por anulação de dotações, 
sujeita-se ao limite previsto na LOA ou eventualmente dado por outra lei, porque não se cogita a 
abertura desses créditos sem autorização legal; b) o reforço de dotação, com base em recursos liberados 
pela anulação de outra dotação, quando dentro da mesma categoria de programação, com aumento da 
dotação de crédito inicial, ainda que de idêntica classificação por natureza da despesa (categoria 
econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento), em relação ao crédito cuja dotação 
foi anulada, caracteriza uma abertura de crédito adicional suplementar e assim sujeita-se aos limites da 
LOA e de outras leis autorizativas; c) a abertura de créditos adicionais suplementares com amparo em 
anulação de dotações não se confunde com transposição, remanejamento ou transferência de créditos, 
instrumentos cuja distinção já foi assentada pelo TCMGO no AC-CON nº 04/16; d) quando da 
abertura de créditos suplementares, a indicação de nova fonte (leia-se: distinta da relação 
fonte/destinação do crédito inicial) no ato de abertura, segundo a codificação da IN nº 09/2015, Anexo 
IX, não afasta a sujeição ao limite de suplementação. Em conformidade com essa proposta de decisão, 
o SICOM permite que seja realizado o controle de suplementação, desde que sejam utilizados os 
códigos 17 e 18 da Tabela de Alterações Orçamentárias disponível no site do Tribunal. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00030/19, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  

3.4. Despesa. Restos a pagar. Limitação de empenho e de movimentação financeira. Para 
garantir que a inscrição em Restos a Pagar de despesas contraídas em um exercício ocorra até o limite 
do saldo da disponibilidade de caixa, abstendo-se de permitir o acúmulo imotivado e excessivo de 
passivos financeiros para exercícios futuros, o Poder Executivo municipal deve promover o efetivo 
controle do equilíbrio fiscal das contas do Município (art. 1º, § 1º, da LRF), mediante limitação de 
empenho e de movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf.  

3.5. Representação. Ausência de providências para cobrança judicial de débitos imputados por 
esta Corte de Contas. Procedência. Multas. O TCE/SC aplicou multa ao ex-prefeito e ao atual 
prefeito de Turvo por ausência de providências para a efetiva cobrança de débito imputado no processo 
de TCE-08/00247426, concernentes a irregularidades no contexto da Prefeitura de Turvo, 
descumprindo ordenamentos e preceitos contidos no artigo 71, § 3º da Constituição Federal, artigo 
784, XII do Código de Processo Civil, artigos 39, § 1º, 88, 89 e 93 da Lei nº 4.320/64, artigos 9º, 
parágrafo único c/c o 10 da Resolução nº TC-112/2015 e Prejulgado TCE/SC nº 1561 (item 2.1). 
Tratam-se de autos de Representação relatando ausência de providências para a efetiva cobrança de 
débito imputado, no âmbito do processo nº TCE-08/00247426, que apurou irregularidades na 
realização de eventos realizados pelo município de Turvo no exercício de 2007 (realização de despesas 
quando da XVIII Festa do Colono, da X Arrancada de Tratores e da II Feira de Agronegócios) com 
imputação de débito solidário aos responsáveis pelos eventos. Inicialmente, o Relator destacou que os 
autos tratam de expediente encaminhando Representação do Ministério Público de Contas, autuada em 
15/10/2018, a qual relata ausência de providências para a efetiva cobrança de débito imputado, no 
âmbito do processo nº TCE-08/00247426, que apurou irregularidades na realização de eventos 
realizados pelo município de Turvo no exercício de 2007. O Relator também informou que esgotado o 
prazo sem a comprovação do pagamento, em março de 2015, foram encaminhados ao prefeito à época, 
documentos para as providências quanto à efetiva cobrança do débito, sendo que as medidas adotadas 
deveriam ser informadas ao Ministério Público de Contas, no prazo de 90 dias. Posteriormente, de 
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acordo com o Relator, foram requisitadas informações ao atual prefeito, tais como o número da ação 
executiva correspondente, comprovação do registro individualizado do crédito no sistema de 
contabilidade, conforme art. 88 da Lei nº 4.320/64, bem como outros dados, no prazo de 15 dias e 
“transcorrido o prazo, nenhuma informação aportou ao Ministério Público de Contas, que ato contínuo 
apresentou a presente representação”. O Relator relembrou que “as decisões condenatórias das Corte 
de Contas possuem eficácia de título executivo, de acordo com o artigo 71, § 3º, da Constituição 
Federal. No âmbito desta Corte de Contas a matéria foi tratada pela Resolução nº TC-112/2015, que 
disciplina a constituição de processo administrativo eletrônico de acompanhamento de cobrança cargos 
dos órgãos e entidades responsáveis pela execução das deliberações condenatórias emitidas por esta 
Casa”, e apontou os artigos 9º e 10. Da mesma forma, o Relator destacou o Prejulgado 1561, item 1, o 
qual prescreve “que o não-ajuizamento das competentes ações de execução fiscal de dívida ativa 
regularmente inscrita, decorrente de comprovada desídia do administrador, deixando-as prescrever, 
consequentemente causando dano ao erário, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial por 
parte da municipalidade (art. 10 da Lei Complementar nº 202/2000), com posterior encaminhamento 
ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Instrução Normativa nº TC-013/2012”. Assim sendo, 
concluiu o Relator que “consta do Acórdão nº 812/2013 (TCE nº 08/00247426) a imputação de débito 
aos Senhores [...] devido as irregularidades na realização de eventos realizados pelo município de Turvo 
no exercício de 2007. Com a imputação de débito busca-se a recomposição do dano sofrido pelo 
patrimônio público, cuja legitimidade ativa para execução é de responsabilidade do ente público lesado, 
ou seja, o Município de Turvo”. Contudo, destacou o Relator que, apesar do Município de Turvo ter a 
legitimidade ativa para proceder a execução do débito, a fim de recompor o patrimônio atingido, o que 
se verificou nos autos foi a inercia dos prefeitos, ou seja, “não foram tomadas quaisquer medidas a fim 
de efetuar a cobrança do débito”. O Relator concluiu pela procedência da irregularidade apontada, e 
entendeu que a multa aplicada ao ex-prefeito e atual prefeito de Turvo “deve ser em montante superior 
ao mínimo legal tendo em vista a gravidade da restrição, uma vez que restou amplamente comprovado 
nos autos a desídia dos mesmos. Os responsáveis não só deixaram de tomar as providências 
administrativas e judiciais solicitadas por esta Corte de Contas e pelo Ministério Público de Contas, 
como também, descumpriram seu dever de ofício, propondo a correspondente ação de execução para 
recompor o dano sofrido pelo ente público”. “Por fim, entendo pertinente determinar ao Prefeito 
Municipal de Turvo para que comprove a essa Corte de Contas a adoção de providências efetivas à 
cobrança de referido valor, tal como a notificação dos devedores, o protesto do título em Tabelionato, 
a propositura da ação judicial executiva correspondentes”, complementou o Relator. @REP-
18/00943943, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

3.6 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Eficácia da lei. Responsabilidade 
fiscal. LDO. A produção de efeitos de medidas legislativas que cuidem de concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita depende do 
atendimento prévio, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no ordenamento jurídico, em 
especial na Lei de Responsabilidade Fiscal, e na respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acórdão 
nº 62/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.   

  
3.7 Finanças Públicas. Despesa Pública. Empresa Estatal. Empresa estatal não 
dependente. Empresa estatal dependente. Responsabilidade fiscal. Consulta. Quando houver 
mudança da situação de empresa estatal não dependente para a de empresa estatal dependente (art. 2º, 
inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF), deve esta ser incluída no orçamento fiscal e da 
seguridade social, não havendo óbice a que o Poder Executivo , ao definir os procedimentos de 
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transição para essa inclusão no caso concreto, pondere os princípios norteadores da Administração 
Pública,  em especial o que dispõe a parte inicial do art. 1º, § 1º, da LRF, mormente quando decidir 
sobre aspectos sem plena regulamentação, como no caso de empresas dependentes de capital aberto. 
Com vistas a conferir maior segurança jurídica ao processo, o Poder Executivo poderá regulamentar os 
procedimentos de inclusão de forma que os efeitos da transição se deem ao longo de um período pré-
determinado, fundamentado e de razoável duração. No período entre a caracterização e a dependência 
de fato da empresa estatal a sua efetiva inclusão no orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço 
normativo deixado pela LRF não autoriza o gesto a violar diretrizes do ordenamento jurídico que 
imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do art. 37, inciso XI e § 9º da Constituição 
Federal, referente ao teto remuneratório constitucional, e da proibição do art. 2º, inciso III, da LRF, 
que desautoriza empresas públicas estatais federais não dependentes de receberem aportes da União 
nas hipóteses que especifica. Acórdão nº 89/2020-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.    

3.8. Finanças Públicas. Transferências constitucionais e legais. Vedação. FAT. Convênio. 
Prestação de contas. Pendência. Consulta. Não há impedimento legal à realização de transferência 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os fundos do trabalho próprios das esferas de 
governo que aderirem ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) em decorrência de pendências nas 
prestações de contas de convênios anteriores ao início da entrada em vigor da sistemática instituída pela 
Lei nº 13.667/2018. Acórdão nº 163/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº296, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

3.9 Tomada de Contas Extraordinária. Transferências voluntárias realizadas pelo Poder 
Executivo do Município à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Exercícios 
financeiros de 2001 a 2004. Ausência de prestação de contas e de comprovação da aplicação 
dos valores repassados. Procedência, com recolhimento de valores. Procedência da Tomada de 
Contas Extraordinária e consequente irregularidade das contas referentes às transferências voluntárias 
recebidas pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância do Município nos exercícios de 2001 
a 2004, em razão da ausência de prestação de contas e de comprovação da aplicação dos valores 
repassados, com determinação do recolhimento integral dos recursos repassados pelo Município, 
durante os exercícios de 2001 a 2004, no valor de R$ 346.458,09 (trezentos e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), devidamente corrigidos, de forma solidária, pela 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e pela Presidente da APMI no período), com 
fundamento nos artigos 70 da Constituição Federal, 74 e 75 da Constituição do Estado do Paraná. 
Acórdão nº 4101/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 
 
4. Direito Previdenciário 

4.1. Revisão de benefício previdenciário. Sobreposição de normas. Apuração do salário de 
benefício. Aplicação da regra definitiva mais favorável que a regra de transição. Ingresso do 
segurado anterior à Lei nº 9.876/1999. Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 
nº 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição 
contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência 
Social até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/1999. A Lei n. 9.876/1999 adotou nova regra de 
cálculo dos benefícios previdenciários, ampliando gradualmente a base de cálculo dos benefícios, que 
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passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% de todo o período 
contributivo do segurado, substituindo a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da 
média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao do 
afastamento do segurado da atividade ou da data da entrada do requerimento administrativo. A nova 
lei trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3º, estabelecendo que no cálculo do salário de 
benefício dos segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação da Lei n. 
9.876/1999, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994 
(estabilização econômica do Plano Real). A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, 
como é típico do Direito Previdenciário. Assim, o propósito do art. 3º da referida lei foi estabelecer 
regras de transição que garantissem que os segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regras 
mais rígidas de cálculo dos benefícios. Nesse passo, não se harmoniza com o Direito Previdenciário 
admitir que tendo o segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos 
sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as 
consequências da medida na apuração do seu valor, sob pena de infringência ao princípio da 
contrapartida. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, 
decorrendo de tal princípio a consequência de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e 
benefício, não se afigurando razoável que o segurado realize contribuições e não possa se utilizar delas 
no cálculo de seu benefício. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da 
prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao segurado, nos termos da orientação do 
STF e do STJ. Assim, é direito do segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa 
dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de 
cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições. 
Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I 
e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que 
a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e 
decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não 
pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. REsp nº 1.596.203-PR, Informativo de Jurisprudência 
STJ nº 662, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

4.2. É possível a revisão de concessão de aposentadoria por invalidez, mediante apresentação 
de certidão de tempo de contribuição que demonstre o recolhimento por período anterior ainda 
não contabilizado. Trata-se de Consulta encaminhada por diretor-geral de instituto municipal de 
previdência de servidores públicos, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “ É possível 
a revisão para inclusão de tempo anterior e recálculo de benefício de aposentadoria por invalidez, com 
a utilização de CTC apresentada após a concessão? ” Observadas as disposições regimentais vigentes, 
a Consulta foi admitida e o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente destacou que a 
aposentadoria por invalidez tem hierarquia constitucional e sua redação já foi alterada pelas Emendas 
Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03, o que implicou significativas alterações nas regras de concessão e 
de cálculo dos proventos de aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, de 
moléstia profissional ou de doença grave, contagiosa ou incurável, que passaram da integralidade da 
remuneração para a média de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições, para então retornar 
ao valor total da última remuneração no cargo efetivo. De outro lado, nos casos de invalidez resultante 
de fatores outros que não os destacados pelo inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição, a concessão 
da aposentadoria sempre esteve atrelada à proporcionalidade dos proventos – em relação ao tempo de 
serviço, pela redação original, ou ao tempo de contribuição, desde a EC n. 20/98. Destacou, ainda, que 
a proporcionalidade dos proventos é aplicada sobre todo o tempo de contribuição de que dispõe o 
servidor no momento em que passa a fazer jus à aposentadoria por invalidez, ainda que os 
recolhimentos tenham se efetivado por vínculos diferentes e até mesmo para regimes previdenciários 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
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distintos. Com efeito, alteou que, caso o segurado logre demonstrar o recolhimento de contribuições 
previdenciárias anteriores, cabe ao órgão concedente reconhecê-las para todos os fins, porquanto 
abrangidas pelo direito adquirido – inclusive definição da modalidade de aposentação e cálculo dos 
proventos proporcionais – revisando o ato concessório, se necessário para a correção de situação 
prejudicial, conforme tese fixada por esta Corte, durante a emissão de parecer na Consulta n. 838981, 
no sentido de que é possível a revisão de aposentadoria em face de comprovação posterior de tempo 
de contribuição. Ademais, explanou que, como consequência da aplicação da garantia do direito 
adquirido à esfera previdenciária, especialmente à vista do direito intertemporal, foi desenvolvido o 
princípio do direito adquirido ao melhor benefício, segundo o qual, preenchendo o servidor os 
requisitos para a aposentadoria, esta deve ser concedida ou revisada de modo a conferir-lhe a maior 
renda possível, orientação expressamente adotada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na 
redação da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/15. Nesse mesmo contexto, evidenciou o 
julgamento do Recurso Extraordinário n. 630501, com repercussão geral reconhecida, no qual o 
Supremo Tribunal Federal reafirmou a garantia do direito adquirido ao melhor benefício, a ser 
preservada inclusive pela via da revisão. À vista dessas ponderações, levando em conta a jurisprudência 
e a legislação aplicável, considerou possível a revisão da concessão de aposentadoria por invalidez, 
mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição que demonstre recolhimento por período 
anterior ainda não contabilizado, com o consequente recálculo dos proventos. Em caráter 
complementar, ressalvou que o direito à revisão da aposentadoria para reconhecimento de direito 
adquirido ao tempo de contribuição não é atingido pela prescrição, que alcança tão somente as relações 
patrimoniais dele decorrentes, consistentes nas prestações mensais do benefício, conforme conteúdo 
da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça que reconhece, portanto, a imprescritibilidade do fundo 
de direito em relações de trato sucessivo, como é o caso da aposentadoria por invalidez, incidindo a 
prescrição somente sobre as parcelas do benefício devidas há mais de cinco anos, contados do 
requerimento, para as quais o prazo prescricional renasce mensalmente. O voto do relator foi aprovado 
por unanimidade. Consulta n. 1072612, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

4.3. A inadmissibilidade da tríplice acumulação alcança todos os cargos, empregos e funções 
públicas remuneradas, inclusive as derivadas de contratos temporários. Cuidam os autos de 
Consulta encaminhada por Controladora Interna de Município, por meio da qual formula os seguintes 
questionamentos: “O professor detentor de uma aposentadoria do Regime Geral e uma do Regime 
Próprio pode acumular contrato temporário no Município? O professor detentor de uma aposentadoria 
no Regime Próprio de Previdência do Estado e um contrato de professor no Estado, pode firmar 
contrato temporário de professor no Município? A inadmissibilidade de acumulação remunerada de 3 
ou mais cargos e empregos, ainda que todos sejam passiveis (sic) de dupla acumulação, ou mesmo que 
um deles provenha de aposentadoria no Regime Geral e/ou próprio, se estende as (sic) funções 
temporárias?” Admitida a Consulta, o relator conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente, 
esclareceu que a regulamentação da acumulação remunerada de cargos e/ou empregos públicos, bem 
como de proventos de aposentadoria, tem matriz constitucional, cujo delineamento geral consta do 
art. 37, nos incisos XVI e XVII e no § 10. A leitura dos dispositivos constitucionais deixou evidenciada 
a regra, no ordenamento jurídico brasileiro, que veda a priori a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas, abrangendo toda a extensão da Administração Pública, inclusive empresas 
estatais, suas subsidiárias e as sociedades controladas ainda que indiretamente pelo poder público. 
Explanou que a vedação alcança, ainda, a acumulação de proventos de aposentadoria, nos casos em 
que esta decorra dos arts. 40 (Regime Próprio de Previdência Social), 42 (militares dos Estados, Distrito 
Federal e Territórios) e 142 (Forças Armadas) da Constituição da República. Em seguida, enumerou as 
exceções ao regramento geral, que também recebem tratamento constitucional, incidindo em situações 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838981
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=616976
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1072612
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específicas, nas quais é permitida a acumulação de dois – e nunca mais do que dois – vínculos (ativo ou 
inativo) de professor ou de profissionais da saúde, ou, ainda, um de professor com um técnico ou 
científico, sempre condicionado à compatibilidade de horários. Além disso, acrescentou que, quando 
um dos pagamentos for realizado a título de proventos de aposentadoria, o texto constitucional 
excepciona da vedação, nas hipóteses permissivas enumeradas acima, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão de recrutamento amplo. A partir do contexto constitucional, reconheceu que o regramento 
do acúmulo de vínculos com a Administração Pública não contemplou tratamento diferenciado para 
os contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, assim caracterizados pelo art. 37, IX, da Constituição, demonstrando, 
inequivocamente, a submissão à regra geral dos contratados sob esse título, uma vez que estende a 
vedação de acúmulo às funções públicas, nos termos do mesmo art. 37, XVII. Com efeito, o panorama 
constitucional e legislativo insere o contratado por tempo determinado no estatuto geral dos servidores 
públicos, por exercer função pública e estar abarcado pelas regras de acúmulo remunerado de vínculos, 
conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, no sentido de que se admite o exercício 
cumulativo de dois contratos temporários de professor substituto, em razão de serem acumuláveis dois 
cargos de professor, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da CF/88 (AC-4275-28/09-2. 
Segunda Câmara. Rel. Min. José Jorge. Julgado em 18/08/09). Ressaltou, no entanto, que, mesmo nas 
situações excepcionadas da vedação ao acúmulo de cargos e empregos públicos bem como de 
proventos de aposentadoria, a permissão é limitada a dois vínculos remunerados, inexistindo 
autorização constitucional, em qualquer hipótese, para cumulação de três ou mais vínculos. 
Considerando que o Regime Geral de Previdência não está incluído na dicção do art. 37, § 10, 
da Constituição da República, respondeu positivamente à primeira indagação, uma vez que o detentor 
de duas aposentadorias como professor, sendo uma no regime geral e outra no regime próprio, está 
apto a celebrar um contrato temporário com a Administração Pública municipal, desde que observadas 
as hipóteses constitucionais de acumulação lícita. De outro lado, o detentor de uma aposentadoria como 
professor pelo regime próprio e de um contrato temporário com a mesma atividade no âmbito do 
Estado já atingiu os dois vínculos remunerados admitidos pelo art. 37, XVI, a, c/c § 10, da Constituição, 
razão pela qual entendeu não ser possível firmar mais um contrato temporário na esfera municipal, 
qualquer que seja a atribuição. Por derradeiro, considerou que a inadmissibilidade da tríplice 
acumulação alcança todos os cargos, empregos e funções públicas remuneradas, inclusive as derivadas 
de contratos temporários, bem como os proventos de aposentadoria concedidos com fundamento nos 
arts. 40, 42 e 142 da Constituição Federal, nos quais não se encontra o regime geral, em todos os níveis 
da Administração Pública direta e indireta. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo 
Tribunal Pleno. Consulta n. 1054156, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

4.4. Recurso de Reexame. Aposentadoria. Vício de Comunicação. Endereço Insuficiente. 
Comunicação por Edital. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Violação. 
Provimento. 1. A comunicação realizada pela via editalícia, somente pode ser levada a cabo após terem 
sidos esgotadas as tentativas de comunicação real, sob pena de violação dos princípios do contraditório 
e da ampla defesa. 2. A insuficiência do endereço acarreta a necessidade de consulta a outros cadastros 
e a solicitação de colaboração de outros órgãos com vista à localização do interessado (art. 6º, II, da 
Resolução n. 170 do Tribunal de Contas da União, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, 
II, da LOTCE e do art. 290 do RITCE). 3. Recurso provido, com declaração de nulidade e retorno dos 
autos ao relator a quo, ou ao seu sucessor, para a adoção das providências necessárias à comunicação 
do interessado em seu endereço correto. Acórdão nº 59.099, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=12872
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054156
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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4.5. Recurso de Reexame. Conhecimento. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência 
Social. Servidor Temporário. Emenda Constitucional nº 20/1998. Direito adquirido. 
Inexistência. Violação à Segurança Jurídica. Não demonstrada. Não provimento.  1. Com o 
advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 os servidores temporários passaram à condição de 
segurados do Regime Geral de Previdência Social, a teor do § 13 do art. 40 da Constituição Federal. 2. 
Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, de 
modo que o mero vínculo do servidor temporário com a Administração Pública, quando do advento 
da Emenda Constitucional n. 20/98, não é suficiente, por si só, para garantir-lhe o gozo de benefícios 
do Regime Próprio de Previdência Social. 3. A segurança jurídica somente deve prevalecer na hipótese 
de restar demonstrada, in concreto, legítima expectativa de direito, calcada em comportamento imbuído 
de boa-fé objetiva. 4. Recurso de Reexame conhecido e não provido. Acórdão nº 59.263,     Informativo 
de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

 
4.6. Aposentadoria. ATS. Tempo de serviço prestado na iniciativa privada. Impossibilidade. 
Princípio da Insignificância. Princípio da Segurança Jurídica. Estabilização. Inaplicabilidade. 
Redução de parcela. Retificação do ato. Inércia. Denegação do Registro. Determinação.  1. O 
tempo de serviço prestado na iniciativa privada não deve ser contado para fins de Adicional por Tempo 
de Serviço, mas apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade (Prejulgado n. 21). 2. É incabível o 
princípio da insignificância aos processos em que se efetua a análise do ato concessivo de aposentadoria, 
uma vez que a existência de ilegalidade em atos dessa natureza implica contínuo danos ao erário, 
ocasionado pelo pagamento sucessivo de proventos. 3. A aplicação do princípio da segurança jurídica, 
em face da fluência excessiva do tempo, somente autoriza a estabilização do ato eivado de irregularidade 
quando a sua eventual impugnação implicar prejuízo insuportável e irreversível ao interessado, situação 
essa que está, em regra, relacionada à impossibilidade de reversão do servidor à atividade para 
complementar tempo de serviço considerado ilegal, à supressão dos meios de subsistência condigna, 
ao estado de saúde do beneficiário ou à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito 
legal para aposentadoria. Precedentes desta Corte de Contas e do Tribunal de Contas da União. 4. Uma 
vez que o interessado preencheu os requisitos imprescindíveis à concessão de aposentadoria, não se 
cogita da necessidade de o servidor retornar à ativa, mas apenas o dever de se reduzir a alíquota de uma 
das parcelas que compõem seus proventos, de forma que o valor concedido se amolde ao patamar 
previsto na lei. 5. Denegação de registro com determinação de cessação dos pagamentos até a emissão 
de novo ato, escoimado das irregularidades identificadas, o qual deverá ser submetido à apreciação do 
TCE/PA. Acórdão nº 59.621,     Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
4.7. Aposentadoria. Concessão Inicial. Adicional de Cargo em Comissão e Função Gratificada. 
Antinomia entre Lei nº 5.810/1994 (RJU) e a Lei Complementar 22/1994 (Lei Orgânica da 
Polícia Civil). Prevalência da Lei Complementar 22/1994. Deferimento do registro. Havendo 
antinomia entre o RJU e a Lei Orgânica da Polícia Civil, prevalece esta sobre aquele, pelo critério da 
especialidade.  Acórdão nº 59.630,     Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
  
4.8. Aposentadoria por invalidez. Laudo médico pericial. Incapacidade definitiva para o 
trabalho. Proventos proporcionais. Inexistência de registro formal do ato de admissão. 
Comprovação da admissão original via certidão expedida pelo INSS. Publicação retroativa do 
ato de nomeação convalidou a admissão original. Exame de legalidade do ato. Competência 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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Constitucional do TCE. Instrução simplificada. Fundamentação legal e cálculos dos proventos 
corretos. Processo regular. Regularizada a instrução processual com o atendimento das normas legais 
e constitucionais pertinentes, uma vez que a fundamentação legal e o cálculo dos proventos estão 
corretos, há de ser deferido o registro do ato de concessão de aposentadoria sob exame. Acórdão nº 
59.829,     Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
4.9. Exame da legalidade. Aposentadoria. Cumulatividade de proventos. Possibilidade. 
Registros concedidos. 1. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais, cumpre ao Tribunal de 
Contas deferir o registro do ato de aposentadoria. 2. É possível a cumulação de proventos nos casos 
permitidos pela Constituição, nos termos do art. 37, XVI, “b”, e art. 40, §6°, da CRFB/88. 3. O valor 
dos proventos aquém do devido não impede o registro do ato, segundo Prejulgado n.° 22 desta Corte 
de Contas, de forma que a retificação do código do cargo no ato de concessão do benefício enseja 
apenas a expedição de recomendação ao órgão interessado. Acórdão nº 59980, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
4.10. Aposentadoria. Concessão Inicial. Provimento Derivado de Cargo sem Concurso Público. 
Inconstitucionalidade. Efeito Ex Nunc da ADIN 837/DF. Vedação a partir de 17.02.1993. Boa-
fé e Segurança jurídica. Deferimento do Registro.  1. Este Tribunal, em seus mais recentes julgados, 
passou a debruçar-se sobre a análise das ascensões funcionais perpetradas no âmbito da Administração 
Pública e passou a aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que, no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI n. 837, publicado em 17/2/1993, delimitou o marco temporal 
em que o princípio da segurança jurídica está apto a preservar situações concretas de ascensão funcional. 
2. Tendo em vista que o vício no provimento derivado ao cargo de nível superior da interessada se deu 
em 1991, razoável se mostra aplicar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, que têm como 
alicerce a garantia da estabilidade das relações jurídicas, notadamente quando tais relações ocorreram 
em um momento em que a Administração não tinha consolidado um entendimento firme sobre o tema. 
Acórdão nº 59360, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
4.11. Pessoal. Tempo de serviço. Tempo de inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária. É 
irregular a contagem de tempo de serviço ficto, a exemplo do aproveitamento de período de inatividade, 
para obtenção de novas vantagens remuneratórias. Acórdão nº 3040/2019-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

4.12. Consulta. Polícia Militar. Repristinação. Aplicação do Artigo 127 da Lei Estadual nº 
4.491/1973 com redação dada pelo Artigo 3º da Lei Estadual nº 4.802/1978. Impossibilidade. 
Modulação de Efeitos. 1. Não houve repristinação do art. 3º da Lei n° 4.802/1978 pela parte final do 
art. 10 da Lei n. 5.022/1982, pois a última não revogou o art. 3º da Lei n. 5.001/1981 nem fez menção 
expressa ao efeito repristinador, conforme regra do § 3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro- LINDB, razão pela qual, atualmente, vige apenas o caput do art. 127 da Lei Estadual 
n. 4.491/1973, conforme consta no sitio oficial da Alepa, devendo ser superada a expressão “(...) art. 
127 da Lei nº 4.491/73, com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 4.802/78, repristinado pelo art. 10 da 
Lei nº 5.022/82” contida nos itens “2.2”, “3.4” e “3.5” do Acórdão nº 16.034, de 13 de setembro de 
1988, desse E. Tribunal de Contas; 2. Portanto, quando da inativação do militar nas hipóteses de 
incapacidade definitiva para o serviço policial militar, por motivo de acidente de serviço ou moléstia 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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grave, contagiosa ou incurável, não se aplica o artigo 127 da Lei Estadual nº 4.491/1973 com redação 
dada pelo artigo 3º da Lei Estadual nº 4.802/1978; 3. A mera referência genérica a uma norma já 
revogada, ainda que feita por lei posterior, configura-se, na verdade, como erro de técnica legislativa, 
não tendo o condão de restaurar a vigência de norma já excluída do ordenamento jurídico. 4. Em face 
dos princípios gerais da segurança jurídica, da proteção da confiança, da boa-fé, da proporcionalidade 
e da razoabilidade, bem como da imperatividade de se abordarem as consequências práticas da decisão, 
nos moldes do art. 20 da LINDB, mister que se modulem os efeitos desta decisão de forma ex nunc, 
para que incidam sobre os casos de militares que venham a sofrer invalidez por acidente em serviço, 
por moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, a contar da publicação desta decisão. 
Resolução nº 19.137, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

4.13. Ato de inativação. Servidor que ingressou antes da Constituição de 1988 e sem concurso 
público. Vinculo celetista. Impossibilidade de fruição de verbas atinentes a servidores 
estatutários. Necessidade de exclusão do adicional por tempo de serviço. Pelo excepcional 
registro e determinação para exclusão da citada verba. Incontroverso que o ingresso do servidor 
se deu em 12/06/1974, e sua admissão se deu sem concurso público. Disso, retira-se que o servidor 
detém apenas a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Provisórias. Ademais, a ausência de concurso público para o ingresso na sua função permite concluir 
que o interessado não pode ser considerado servidor estatutário, obstando-lhe o acesso às vantagens 
imanentes a essa condição. É sólida a jurisprudência que nega aos servidores detentores da estabilidade 
conferida pelo art. 19 da ADCT às vantagens típicas de servidores estatutários. Por óbvio, de estatutário 
não se trata o vínculo, quanto mais se tem em vista que nem mesmo estatuto existia à época da admissão 
em epígrafe. Com escusas diante da prolixidade, inexistente o estatuto, carente o vínculo. Assim, o ato 
de concessão da aposentadoria não guarda estrita conformidade com a lei e jurisprudência, dada a 
inclusão de vantagem não prevista para a função. Como nos autos há notícia de que referida verba 
nunca foi paga, tal não obsta o registro da aposentadoria, devendo constar determinação ao município 
para a sua exclusão e republicação do ato. Acórdão nº 3917/19-Primeira Câmara, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 
  
4.14. Ato de inativação. Aposentadoria por invalidez permanente. Ausência de cálculos de 
proventos. Determinações não cumpridas. Multa administrativa. Negativa de registro.  
Negativa de registro ao ato de concessão referente à Aposentadoria por Invalidez Permanente, em 
razão da ausência do protocolo dos documentos do concurso público que prestou a servidora, no 
Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP e ausência de cálculo de proventos da servidora, 
considerando a média das contribuições; e aplicação de multa administrativa à Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos do Município, em razão do não atendimento das determinações exaradas por esta 
Corte, no presente feito. Acórdão nº 3902/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 72, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 
 
4.15. Art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991: “desaposentação” e “reaposentação”. O Plenário, em 
conclusão e por maioria, deu parcial provimento a embargos declaratórios em recursos extraordinários 
para assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, até a proclamação do 
resultado deste julgamento. Garantiu, também, o direito daqueles que usufruem de “desaposentação” 
ou de “reaposentação” em decorrência de decisão transitada em julgado, até a proclamação do resultado 
deste julgamento. Ademais, alterou a tese de repercussão geral (Tema 503), que ficou assim redigida: 
“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à 
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991" (1). 
O tema de fundo diz respeito à possibilidade de reconhecimento da “desaposentação”, consistente na 
renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço ou contribuição que 
fundamentou a prestação previdenciária originária, para a obtenção de benefício mais vantajoso em 
nova aposentadoria. Na ocasião, o Plenário decidiu pela inexistência do direito à “desaposentação” 
(Informativo 845). Os embargantes alegaram omissão quanto ao fenômeno da “reaposentação”. Além 
disso, o acórdão embargado também não contemplaria a modulação dos efeitos da decisão proferida. 
Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. De início, salientou que, por ocasião do 
julgamento de mérito, o Plenário fez a distinção entre os institutos da “desaposentação” e da 
“reaposentação”, tema amplamente debatido. Ademais, salientou a desnecessidade de repetição dos 
valores recebidos de boa-fé. Ressalvou, entretanto, que houve casos de segurados que tiveram o direito 
à “desaposentação” e à “reaposentação” reconhecidos por decisões judiciais transitadas em julgado. 
Nessas hipóteses, a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 
deve preservar o que foi firmado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, em respeito aos princípios 
da segurança jurídica e da boa-fé. Vencidos os ministros Edson Fachin, que acolheu os embargos em 
maior extensão, para reconhecer omissão quanto ao fenômeno da “reaposentação” e admitir a 
possibilidade, desde que cumpridos seus requisitos; e Marco Aurélio, que acolheu os embargos para 
prestar esclarecimentos sem eficácia modificativa, no sentido da devolução dos valores anteriormente 
percebidos, mesmo que de boa-fé. No tocante à necessidade de preservação das decisões transitadas 
em julgado, ficaram vencidos os ministros Dias Toffoli (relator), Gilmar Mendes e Luiz Fux, para os 
quais cabe a impugnação posterior da coisa julgada inconstitucional. Nesse sentido, se a sentença se 
firmou com base em entendimento reputado inconstitucional pelo STF, ela não poderá ser efetivada. 
Vencido, também, o ministro Marco Aurélio, que acolheu os embargos apenas para prestar 
esclarecimentos. Quanto à fixação do marco temporal do trânsito em julgado, ficaram vencidos os 
ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Cármen Lúcia, que consideraram como paradigma 
a data de julgamento de mérito dos recursos extraordinários. Vencido, também, o ministro Marco 
Aurélio, que acolheu os embargos apenas para prestar esclarecimentos. Esse mesmo entendimento foi 
aplicado no julgamento do RE 661256 ED-segundos (Informativo 765). (1) Lei 8.231/1991: “Art. 18. 
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão 
de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: (...) § 2º O 
aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este 
Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do 
exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.” RE 
381367 ED/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 965, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Art.%2018,%20%C2%A7
%202%C2%BA,%20da%20Lei%208.213/1991:%20%E2%80%9Cdesaposenta%C3%A7%C3%A3o
%E2%80%9D%20e%20%E2%80%9Creaposenta%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D.  
 
4.16. Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. Acumulação. 
Vedação. É vedada a acumulação da vantagem prevista no caput do art. 193 (incorporação na 
aposentadoria do valor do cargo em comissão ou da função de confiança) com a do art. 192 
(aposentadoria-prêmio) ou, ainda, com a do art. 62 (quintos), todos da Lei 8.112/1990, ressalvando 
apenas o direito de opção por uma das vantagens (para o servidor que implementou os requisitos de 
aposentadoria antes da EC 20/1998, previsto no art. 193, § 2º, da mesma lei, o qual se referia à 
possibilidade de o servidor escolher um entre os diferentes instituídos mencionados no artigo. Esse 
direito  não se confunde com o termo de opção a que se refere o art. 2º da Lei 8.911/1994 ou o art. 18, 
§ 2º, da Lei nº 11.416/2006, que dizem respeito à forma de calcular a remuneração do servidor efetivo  
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investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento. Acórdão nº 465/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
4.17. Tempo de serviço. Inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária. É irregular a contagem 
de tempo de serviço ficto, a exemplo do aproveitamento de período de inatividade, para a obtenção de 
novas vantagens remuneratórias. Acórdão nº 3043/19, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU 
nº 75, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm.  
 
4.18. Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. Promoção. A 
vantagem prevista no art. 1º da Lei 3.067/1956 – seja em relação ao fato gerador (incapacidade 
definitiva), seja em relação à sua expressão (reforma no grau imediato) – é idêntica àquela fixada no art. 
33 da Lei 2.370/1954, sendo ilegal sua outorga em cascata. A primeira lei apenas estendeu a promoção 
do servidor militar a outros casos de incapacidade não contemplados pela segunda. Acórdão nº 67/20, 
Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 

 
4.19. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Vedação. Remuneração Contributiva.  
É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção", art. 2º da Lei 8.911/1994), aos servidores que 
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, 
que limitou o valor dos proventos à remuneração contributiva do cargo efetivo no qual se deu a 
aposentadoria. Acórdão nº 14559/19, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  
 
4.20. Tempo de serviço. Tempo ficto. Ponderação. Contagem de tempo de serviço. 
Insalubridade. Entidade de direito privado. Não há amparo legal para a contagem ponderada de 
tempo de serviços prestados em condições especiais (insalubres) à iniciativa privada para aposentadoria 
estatutária. Acórdão nº 14568/19, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  
 
4.21. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 
Impossibilidade. Pensão militar. Eventual irregularidade em ato de reforma  registrado pelo TCU, 
sem possibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU), pode ser objeto 
de nova análise de legalidade na apreciação da pensão militar decorrente, pois a concessão da pensão é 
ato novo, também complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise realizada pelo TCU no exercício 
da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Acórdão nº 457/20, Boletim de 
Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.22. Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. Acumulação. 
Vedação. É vedada a acumulação da vantagem prevista no caput do art. 193 (incorporação na 
aposentadoria do valor do cargo em comissão ou da função de confiança) com a do art. 192 
(aposentadoria-prêmio) ou, ainda, com a do art. 62 (quintos), todos da Lei 8.112/1990, ressalvado 
apenas o direito de opção por uma das vantagens (para o servidor que implementou os requisitos de 
aposentadoria antes da EC 20/1998), previsto no art. 193, § 2º, da mesma lei, o qual se referia à 
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possibilidade de o servidor escolher um entre os diferentes institutos mencionados no artigo.  Esse 
direito não se confunde com o termo “opção” a que se refere o art. 2º da Lei 8.911/1994 ou o art. 18, 
§ 2º, da Lei 11.416/2006, que dizem respeito à forma de calcular a remuneração do servidor efetivo 
investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento. Acórdão nº 465/20, 
Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
5. Direito Tributário 

 
5.1. Execução fiscal. Dissolução irregular. Termo inicial da prescrição para o 
redirecionamento. Distinguishing relacionado à dissolução irregular posterior à citação da 
empresa, ou a outro marco interruptivo da prescrição. O prazo de redirecionamento da Execução 
Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência da citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o 
referido ilícito, previsto no art. 135, inciso III, do CTN, for precedente a esse ato processual; a citação 
positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do 
prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal 
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão  contra os sócios-gerentes (conforme  
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da 
exação não se configura ilícito atribuível aos sujeitos de direitos descritos no art. 135 do CTN). O termo 
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, 
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário 
já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo 
Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/ 1973 (art. 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado 
com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e em qualquer hipótese, a 
decretação da prescrição para o redirecionamento  impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda 
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou 
ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular 
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos 
e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança de crédito 
tributário no decurso do prazo prescricional. REsp 1.201.993-SP, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 662, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta. Em seguida, o Plenário iniciou julgamento conjunto 
do mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e de recurso extraordinário (Tema 
674 da repercussão geral), nos quais se discute se a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da 
Constituição Federal (CF) (1) alcança as exportações indiretas. Na ADI, o pedido foi formulado em 
face do art. 170, §§ 1° e 2°, da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) 971/2009 (2). A parte autora alega que os preceitos restringem a imunidade tributária ao 
comércio desenvolvido diretamente entre produtores e vendedores sediados no Brasil e adquirentes 
localizados fora do país, e negam o benefício quando a transação é feita por pequeno ou médio 
produtores, por meio de empresas tradings e sociedades comerciais com finalidade específica de 
exportação. Sustenta que o Decreto-lei 1.248/1972 equipara, para fins tributários, a exportação direta 
e a indireta. Aduz que os dispositivos impugnados vulneram os princípios da legalidade e da isonomia 
tributária, da livre concorrência, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. No recurso 
extraordinário, a recorrente argui que o art. 245, §§ 1º e 2º, da IN da Secretaria da Receita Previdenciária 
(SRP) 3/2005 (3) é inconstitucional. Alega que ato infralegal não pode restringir o conceito de 
exportação previsto constitucionalmente e que as vendas às tradings não são vendas comuns, mas 
condicionadas à entrega no mercado externo. Assim, defende não ser possível a restrição da norma 
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imunizante, a permitir a incidência de contribuições sociais em suas atividades empresariais, 
notadamente as exportações realizadas por intermédio de empresas comerciais exportadoras. Após a 
leitura dos relatórios e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. (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, 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 965, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Imunidade%20tribut%C3
%A1ria%20e%20exporta%C3%A7%C3%A3o%20indireta.  
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