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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Aplicabilidade dos adicionais contidos em Estatuto de Servidores a ACS e ACE, 

calculados em percentual sob o vencimento padrão do cargo 

 

Trata-se de consulta que indaga sobre a aplicabilidade aos agentes comunitários de saúde (ACS) 

e de combate a endemias (ACE) do adicional de titularidade de 20% previsto em Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais, e sua incidência sobre a totalidade dos vencimentos ou apenas 

sobre o percentual de 5% suportado pelo ente. Condicionada a essa resposta, questionou-se, 

ainda, sobre a possibilidade de reversão de decisões anteriores que concederam o citado 

benefício sobre a integralidade da remuneração. O relator, Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 

respondeu os apontamentos em tese, concluindo no seguinte sentido: (a) a origem dos recursos 

utilizados pelo município para o adimplemento de remuneração dos ACS e ACE não acarreta 

quaisquer alterações no vínculo jurídico entre ambos e não implica restrição a direitos e garantias 

dispostas no respectivo estatuto dos servidores públicos; (b) o adicional de titularidade previsto no 

Estatuto dos Servidores do Município deve ser pago àqueles que estejam vinculados ao regime 

estatutário e preencham os requisitos legais para a concessão, com incidência do percentual 

fixado da referida lei sobre o vencimento padrão. É incabível a sua aplicação apenas sobre a 

contrapartida do município – 5% do valor estipulado pela Lei nº 11.350/06 como piso salarial 

mínimo para tais agentes públicos; (c) o município não poderá reduzir os vencimentos dos ACS e 

ACE que já recebem o adicional de titularidade calculado sobre o vencimento base para fazer 

incidi-lo apenas sobre a quantia correspondente a 5% do valor legalmente previsto como piso 

salarial. A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) destacou que os ACS e ACE são vinculados ao 

município e somente com ele possuem relação jurídica. Ressaltou o entendimento deste Tribunal 

de Contas no AC-CON nº 032/12, sobre a sujeição plena dos citados agentes ao regime previsto 

no estatuto dos servidores municipal, sendo-lhes assegurados todos os direitos e garantias ali 

previstos. Apontou que, o fato de a União transferir recursos aos municípios para custear parte da 

remuneração dos ACE e ACS não implica em assunção de quaisquer obrigações em relação aos 

servidores. Aduziu que diversas despesas municipais são suportadas com recursos advindos de 

outros entes públicos, em decorrência de convênios, repasses constitucionalmente previstos (art. 

158 e 159, I, “b” da CR/88) ou de normas legais, e nem por isso deixam de ser próprias. Observou 

que o piso salarial fixado no art. 9º-A da Lei nº 11.350/06 se refere ao parâmetro mínimo, não se 

confundindo com a remuneração ou o vencimento básico dos agentes. Destacou o art. 61, §1º, II, 

“a” da CR/88, que estabelece ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que 

disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou o aumento de sua remuneração. A SAP destacou, ainda, que o valor que a União 

transfere aos municípios, mesmo que eventualmente possa coincidir com a soma das quantias 

correspondentes a 95% do vencimento básico dos ACS e ACE, é apenas uma assistência 

financeira entre entes federados, prevista em lei, calculada com base no piso salarial fixado. 

Asseverou que quaisquer gratificações ou adicionais garantidos aos servidores no respectivo 

estatuto, calculados em percentual sobre o vencimento básico, devem ser apurados sobre o valor 

total desse documento, sendo irrelevante o fato de provir da União parte dos recursos utilizados 

para o custeio da despesa de remuneração destes. Concluiu, por fim, que, não obstante a 

jurisprudência do STF (RE 593.304) estar sedimentada pela inexistência de direito adquirido dos 

servidores públicos a regime jurídico-funcional, quaisquer supervenientes alterações devem 

preservar o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. O 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11350-5-outubro-2006-545707-publicacaooriginal-58977-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=604718
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relator encampou as manifestações apresentadas pela SAP e pelo Ministério Público de Contas 

(MPC). Ponderou, ainda, que o Estatuto dos Servidores aplica-se a todos os servidores 

municipais, inclusive os ACE e ACS, independentemente da origem de recursos para custeio dos 

respectivos salários. Ressaltou igualmente que a aplicação do percentual de adicional apenas 

sobre a parcela de contrapartida municipal não encontra amparo legal e viola o princípio da 

isonomia. A proposta de decisão foi acolhida por unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00014/18. 

Processo nº 11632/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 26.09.2018). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Impossibilidade de alteração de cláusula editalícia após a homologação do 

concurso público 

 

Em sessão plenária realizada em 05/09/18, em análise de Representação formulada por 

Secretário Municipal, o TCMGO posicionou-se pela impossibilidade de alteração de pré-requisitos 

contidos em edital de concurso para admissão de novos servidores. Aduziu o representante que a 

LC nº 059/16 de Caldas Novas e o Edital nº 001/06 exigem como requisito de admissão para o 

cargo de motorista de veículos pesados emergenciais o certificado de conclusão curso de Serviço 

Integrado de Emergência – SIATE. Questionou, também, acerca da possibilidade de alteração 

legislativa, e consequentemente do edital, a fim de retirar a apresentação obrigatória do SIATE 

como requisito do cargo, para expedição de decreto reconvocando os aprovados no certame, 

previamente eliminados por não possuírem tal exigência. Em manifestação meritória, ratificada 

pelo MPC e pela Cons. Maria Teresa Garrido Santos, a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) 

emitiu parecer pela impossibilidade de alteração do Edital para reconvocação dos candidatos 

desclassificados pelo não cumprimento de requisito de provimento. Entendeu, contudo, ser 

demasiadamente restritiva a exigência do certificado SIATE como única forma de comprovação de 

treinamento especializado, em violação aos princípios do amplo acesso aos cargos públicos, da 

eficiência e da isonomia material (art. 5º, caput, e art. 37, I, ambos da CR/88). Recomendou, 

ainda, que o município readequasse a legislação local para admitir a comprovação de 

“treinamento especializado” por meio de “curso básico de qualificação profissional de até duzentas 

horas”, desde que relacionado às competências previstas na Classificação Brasileira de 

Ocupações e na Política Nacional de Atenção às Urgências, tais como: auxiliar a equipe de saúde 

nos gestos básicos de suporte à vida e nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas 

de reanimação cardiorrespiratória básica e identificar todos os tipos de materiais existentes nos 

veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. O MPC salientou que a 

exigência de formação técnica pertinente é legal e válida, devendo ser efetivamente prevista nos 

instrumentos convocatórios de concurso público para o cargo de motorista de veículos 

emergenciais. Ressaltou, entretanto, que a imposição específica do curso SIATE não se justifica, 

posto que existem outros capazes de suprir tal requisito. Quanto à alteração editalícia, asseverou 

que, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência do STF, o instrumento convocatório do 

certame é vinculante, não sendo possível alterá-lo após a homologação. Opinou pela 

impossibilidade de exclusão da exigência vinculada à realização do curso SIATE como requisito 

de provimento do cargo, por macular o princípio da isonomia, especialmente em relação àqueles 

interessados que deixaram de se inscrever no certame por não possuírem a certificação exigida 

no edital. Concluiu não se configurar viável a pleiteada reconvocação dos candidatos 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11632/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11632/2018
http://leis.camaradecaldas.go.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Lei-Complementar-059-.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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desqualificados em decorrência da falta do requisito. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 06141/18. Processo nº 12303/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 05/09/18). 

 

Ressalvas relativas à abertura de créditos suplementares, sem prévia autorização 

legislativa, e outras questões 

 

Trata-se de Recurso Ordinário, interposto contra o Acórdão nº 00852/18, por meio do qual foram 

rejeitadas as Contas de Governo de 2016 do município de Flores de Goiás, em razão da 

constatação de irregularidades e o apontamento de ressalvas e a aplicação de multas ao gestor. 

O relator, Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, após análise das razões recursais e da 

manifestação da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas (MPC), propôs 

provimento parcial ao recurso, para decidir ao final: (a) considerar sanada a irregularidade 

referente à ausência de apresentação da lei municipal que autorizou a abertura de créditos 

adicionais suplementares; (b) ressalvar as irregularidades nºs 01 e 04 do Acórdão, relativas: à 

abertura de créditos adicionais suplementares, por decreto do Chefe de Governo, acima dos 

limites fixados na LOA; ao cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa, sem a comprovação 

do fato motivador; (c) desconstituir as multas referentes ao saneamento/ressalva das falhas 

constantes no item anterior; (d) reduzir de R$2.500,00 para R$300,00 o valor de cada uma das 

multas imputadas ao gestor – por falta de apresentação: do relatório conclusivo da comissão 

especial de inventário anual dos bens patrimoniais; e da certidão elaborada pela comissão de 

transição de governo. Em relação à primeira irregularidade ressalvada (nº 01), descrita no item 

(b), salientou que o TCMGO vem admitindo reiteradamente, na análise das Contas de Governo, a 

concessão de efeitos retroativos às legislações municipais que autorizam a abertura de créditos 

adicionais. Consignou que a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas é 

admissível nas situações em que a abertura dos créditos fundamentou-se em legislação municipal 

neste sentido, desde que evidenciado saldo financeiro positivo ao final do exercício que 

demonstre a ausência de impacto na situação fiscal e financeira do município. Destacou que o 

posicionamento do TCMGO é compatível com o atualmente aplicado por outros Tribunais de 

Contas. Transcreveu decisão plenária do TCEMG proferida em análise de Pedido de Reexame, 

que descaracterizou a irregularidade da abertura de créditos suplementares sem a devida 

cobertura legal quando há a aprovação tardia de diploma autorizativo, com efeitos retroativos. O 

relator afirmou que, no caso concreto, a possibilidade ou não de retroagir os efeitos da lei 

autorizativa se dá no plano formal, já que se verifica que o saldo ao final do exercício encontra-se 

positivo, sendo caso de aprovação com ressalvas e aplicação de multa. No que tange à 

irregularidade referente ao cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa sem a comprovação 

do fato motivador (nº 04), o relator acompanhou integralmente o entendimento da Unidade 

Técnica. Após a análise da defesa, que reconheceu a ocorrência de um ajuste do saldo da conta 

“Dívida Ativa”, tendo em vista a constatação de um valor insubsistente no saldo contábil, a 

Secretaria de Recursos discorreu que: Considerando que o recorrente apresentou devidamente o 

Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, o qual evidencia o inventário analítico dos créditos da dívida 

ativa e com base no qual deve ser necessariamente ajustado o saldo contábil ao término do 

exercício; considerando que o Controlador Interno certificou o ajuste do saldo contábil, com base 

na constatação de registro insubsistente; esta especializada entende que, neste caso, a falha 

pode ser ressalvada sem prejuízo da análise global das contas de governo. Quanto às imputações 

das multas descritas no item (d), o relator corroborou a existência das falhas, divergindo, contudo, 

da utilização do percentual máximo, de 25% do valor definido no caput do art. 47-A da 

LOTCMGO. Apontou que as referidas irregularidades – falta de apresentação do relatório 

conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens patrimoniais e da certidão 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06141/2018
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elaborada pela comissão de transição de governo – foram ressalvadas, não sendo consideradas 

graves a ponto de motivar a rejeição das Contas de Governo. Nesse sentido, entendeu ser 

contraditório arbitrar a multa no percentual máximo definido no inciso IX do referido art. 47 para 

situações de menor gravidade, fixando a multa no percentual de 3%, para cada uma das duas 

ressalvas. O relator, em consonância com a Unidade Técnica e o MPC, manteve as 

irregularidades dispostas nos itens 03, 05 e 06 do Acórdão combatido, ensejadoras do parecer 

pela rejeição das Contas, quais sejam: saldo patrimonial no início do exercício divergente do 

respectivo saldo final do exercício anterior informado pelo município; cancelamento de restos a 

pagar processados sem comprovação do fato motivador; e não atendimento do limite mínimo de 

15% do produto de arrecadação de impostos em ações e serviços públicos de saúde. A proposta 

de decisão foi acolhida por unanimidade (Parecer Prévio nº 00010/18. Processo nº 11717/17, Rel. 

Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 05.09.18). 

  

Improcedência de denúncia por inexistência de posicionamento pacificado quanto à 

extensão dos efeitos da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública 

 

O Tribunal Pleno negou a concessão de medida cautelar e julgou improcedente denúncia 

apresentada em face do Pregão Presencial nº 030/18 do município de Caiapônia, que 

contemplariam cláusulas editalícias vedando a participação de empresas apenadas com a 

suspensão do direito de licitar (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93), impedimento de licitar (art. 7º da Lei 

nº 10.520/02) ou declaração de inidoneidade (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93). Aduziu o 

denunciante que a inclusão de tais cláusulas restringe o caráter competitivo do certame, sendo 

exigências excessivas e ilegais que não coadunam com o tratamento diferenciado dado pela 

doutrina e jurisprudência às penalidades impostas pela Administração Pública. Em voto 

apresentado pelo Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, concluiu-se que, considerando o cenário de 

divergência entre TCU e STJ, ainda que o edital previsse a restrição apontada pelo 

Representante, não seria razoável ao TCMGO determinar anulação do certame sem que tenha 

uma posição própria pacificada e divulgada previamente a seus jurisdicionados. O Relator acolheu 

a fundamentação da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) e do Ministério Público de Contas 

(MPC), quanto à ausência de irregularidades no edital que configurassem o fumus boni juris. Ao 

discorrer sobre o tema, a Unidade Técnica ressaltou que o art. 87 da Lei nº 8.666/93, que prevê 

as sanções a serem aplicadas em caso de inexecução total ou parcial do contrato (advertência, 

multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública), deve ser interpretado em conjunto com o art. 6º, que apresenta os conceitos legais de 

Administração e Administração Pública. Indicou que, levando em consideração apenas a 

literalidade da lei, pode-se concluir que a suspensão do direito de licitar aplica-se 

complementariamente ao impedimento de licitar (previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/02), se 

restringindo ao âmbito do órgão que imputou a pena, não se estendendo aos demais entes 

públicos. Aduziu, porém, que a adoção de tal entendimento distorceria a vontade do legislador, ao 

prever punições para empresas contratadas que descumprem suas obrigações perante o poder 

público. Destacou que a análise do caso concreto deve ser realizada com fundamento nos 

princípios do art. 37 da CR/88, sobretudo o da moralidade administrativa e o da legalidade. 

Observou o posicionamento pacificado no âmbito do STJ, de indistinção conceitual entre 

Administração e Administração Pública, e que a limitação dos efeitos da “suspensão de 

participação de licitação” não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11717/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11717/2017
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desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a 

qualquer órgão da Administração Pública. Em sua manifestação, o MPC sustentou que o TCU 

construiu a interpretação baseada na gradatividade da extensão dos efeitos das penalidades, (...) 

enquanto o STJ considerou que a extensão mais grave dos efeitos da pena deve ser aplicada 

tanto à suspensão temporária de licitar e contratar quanto à declaração de inidoniedade. 

Concluindo, o Relator afirmou ser desarrazoada a suspensão do procedimento licitatório pelo 

Tribunal, com base em uma interpretação inédita, diante da ausência de posição firmada e 

divulgada aos jurisdicionados quanto à matéria e pela notória divergência de entendimentos entre 

o STJ e o TCU. A decisão monocrática foi referendada por unanimidade (Acórdão n. 06185/18. 

Processo nº 12648/18, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 05.09.18). 

 

Mantidas irregularidades em inexigibilidade para contratação de laboratórios 

interativos 

 

Em Recurso Ordinário, interposto em face do Acórdão nº 00191/17, foram aplicadas multas em 

razão de irregularidades constatadas em procedimento de inexigibilidade de licitação e no contrato 

dele decorrente, efetivados pelo município de Aparecida de Goiânia, tendo por objeto a aquisição 

de laboratórios interativos de matemática, ciências e outros, quais sejam: (a) dispensa de licitação 

fora das hipóteses previstas em lei, em desobediência ao art. 37, XXI, da CR/88 e art. 2º, caput, 

c/c art. 26, parágrafo único, II e III, da Lei nº 8.666/93; (b) ausência de levantamento inicial de 

preços, fundamentado em pesquisa prévia de mercado, devidamente comprovado nos autos 

mediante documentos emitidos por empresas do ramo, em descumprimento ao art. 26, III, da Lei 

nº 8.666/93 c/c art. 4º, II, da INTC nº 12/14; (c) ausência de estimativa de impacto orçamentário-

financeiro, de declaração de compatibilidade da despesa com o PPA, LDO e LOA e de declaração 

emitida pelo contador de existência de saldo orçamentário suficiente e reserva orçamentária, 

contrariando os art. 15, 16 e 17 da LC nº 101/00 e art. 4º, III a V, da INTC nº 12/14. Os recorrentes 

insurgiram-se contra o acórdão, requerendo a desconstituição das irregularidades e das sanções 

aplicadas. No que tange ao apontamento (a), alegaram, em suma, que a empresa contratada teria 

exclusividade para distribuir e comercializar, em todo território nacional, as obras literárias 

contratadas, e que foi apresentada justificativa da Secretaria de Educação para a escolha dos 

produtos em questão, sendo de competência do órgão a verificação dos projetos pedagógicos que 

melhor atendessem à rede municipal de ensino. Afirmaram que, se a empresa contratada fornece 

um projeto pedagógico composto por vários itens e detém a exclusividade das obras literárias, a 

aquisição do produto somente é realizada de forma completa, sendo incabível a obtenção isolada 

de itens pelo município. Ressaltaram a discricionariedade da Administração em escolher produtos 

que melhor lhe atenda, bem como a observância ao princípio da legalidade e aos requisitos 

dispostos no art. 25 da Lei nº 8.666/93. O relator, consubstanciado na manifestação da Unidade 

Técnica, explanou que na inexigibilidade de licitação é preciso comprovar a exclusividade do 

representante comercial, além de obedecer ao disposto nos art. 26 e 37, III, da Lei nº 8.666/93. 

Esclareceu que o objeto do contrato não é apenas a aquisição de obras literárias, mas também de 

móveis e equipamentos, tais como: armários de aço, materiais pedagógicos e outros, que 

usualmente podem ser encontrados no comércio. Afirmou inexistir no caso concreto a 

inviabilidade de competição, salvo quanto à aquisição das obras literárias – passível de 

exclusividade, quando demonstrado que somente aquele conjunto de livros atenderia ao projeto 

pedagógico municipal. Reconheceu a competência da Câmara Brasileira do Livro para emitir 

Declaração de Exclusividade, entretanto, apenas quanto à aquisição de gêneros literários. 

Apontou a inexistência de justificativa para a escolha do fornecedor, não sendo razoável aceitar 
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uma suposta exclusividade construída por meio de montagem de kits contendo materiais 

pedagógicos diversos, sem a necessária composição de custos ofertados. Entendeu que o gestor 

público deveria realizar procedimento licitatório, em obediência aos art. 2º e 3º da Lei de 

Licitações, e art. 37, XXI, da CR/88, pois a contratação direta sem respaldo jurídico ofende o 

princípio da isonomia ao impedir a participação de potenciais interessados. Em relação ao 

apontamento (b), os recorrentes alegaram que, estando diante de um procedimento de 

inexigibilidade, não haveria como realizar levantamento de preços, mas poderia somente haver a 

juntada de notas fiscais referentes à prestação de serviços da empresa a outros municípios, que 

comprovariam a adequação do preço ao praticado no mercado. Enfatizaram que, em se tratando 

de fornecedor exclusivo, é impossível pesquisa de mercado para justificativa do preço, pois a 

inexistência de outro bem ou serviço, parecido ou semelhante, inviabiliza a confrontação de 

preços preconizada pela lei. A Secretaria de Recursos apontou que o viés discricionário do gestor 

ao adotar o método pedagógico de ensino não o exime de cumprir o dever de elaborar a 

necessária estimativa de custos, com fundamento em pesquisa de mercado ou cotação entre os 

fornecedores dos materiais e insumos adquiridos. Observou que a apresentação dos valores 

praticados pela contratada com outras entidades públicas não supre a carência do procedimento, 

posto que a variedade de insumos presentes é considerável, e boa parte do material oferecido 

possui similares disponíveis para verificação de compatibilidade de preços. Quanto à 

irregularidade (c), os recorrentes alegaram que a falha é suprida pela emissão do empenho, e que 

a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a declaração de compatibilidade da despesa 

com os instrumentos de planejamento somente são necessários quando houver a criação, 

expansão ou aperfeiçoamento de ação orçamentária que acarrete aumento da despesa, o que 

não seria o caso. A Unidade Técnica reafirmou o disposto na decisão recorrida, e salientou que as 

exigências legais dispostas na LRF e na INTC nº 12/14 advém do princípio da prudência fiscal. 

Evidenciou a preocupação do legislador em garantir que os instrumentos de planejamento sejam 

observados antes da realização do empenho, em defesa ao equilíbrio entre receitas e despesas 

orçamentárias. Afirmou que “a lei exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 

declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e 

financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO”, sendo condição prévia para o 

empenho e licitação de serviços, fornecimentos de bens ou execução de obras. Citou o art. 16, I e 

II, §2º da LC nº 101/00, para concluir acerca de sua aplicação aos projetos governamentais, de 

maneira que todas as licitações de serviços, fornecimentos de bens e execução de contas 

vinculadas à dotações orçamentárias relativas a projetos que acarretem aumento da despesa 

pública deverão ser instruídas com a documentação exigida. Concluiu que, no caso em análise, 

não se trata de despesa corriqueira e habitual para a manutenção de serviço já existente, por isso, 

a simples emissão do empenho não supre a falta dos referidos documentos. Diante do exposto, o 

relator manteve incólume a decisão contida no Acórdão nº 00191/17, e a multa imputada ao 

gestor. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06287/18. Processo nº 04081/16. Rel. 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 12.09.18). 

  

  

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Posse em concurso público e exercício determinado por decisões precárias. 

Concessão de aposentadoria voluntária 
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“A Primeira Turma, em face da inaplicabilidade das orientações estabelecidas no RE 608.482, 

julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 476), deu provimento ao agravo interno com vistas 

a negar seguimento ao recurso extraordinário em que se discutia a validade de portaria que tornou 

sem efeito ato de nomeação e posse de servidora pública. O colegiado rememorou que o 

Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 608.482, decidiu pela inaplicabilidade da “teoria 

do fato consumado” a candidato que assumiu o cargo em razão de decisão judicial de natureza 

precária e revogável. Naquele julgado, a Corte entendeu que, em face das disposições 

constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, é incabível justificar a permanência de 

alguém que tomou posse em razão de decisão judicial de caráter precário, com fundamento nos 

princípios da boa-fé e da proteção da confiança legítima. Entretanto, no julgamento do 

precedente, não foram contempladas as hipóteses em que servidor, em razão do decurso do 

tempo no exercício do cargo, tem a aposentadoria concedida pela Administração Pública. Afirmou-

se que especificidades — em especial o decurso de mais de 21 anos no cargo e a concessão de 

aposentadoria voluntária pela Administração Pública — diferem das circunstâncias do indigitado 

“leading case”. No caso concreto, em razão do elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o 

princípio da proteção da confiança legítima incide com maior intensidade. A Turma entendeu que 

a segurança jurídica, em sua perspectiva subjetiva, protege a confiança legítima e preserva fatos 

pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguarda efeitos 

jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. A aplicação do princípio da proteção 

da confiança, portanto, pressupõe a adoção de atos contraditórios pelo Estado que frustrem 

legítimas expectativas nutridas por indivíduos de boa-fé. Naturalmente, tais expectativas podem 

ser frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões 

judiciais”. (STF. 1ª Turma, 14.08.18. RE 740029 AgR/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Informativo STF n. 911). 

 

STF - Cabimento de reclamação e nepotismo 

 

“A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo 

público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. É 

cabível o ajuizamento de reclamação para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) que manteve decisão condenatória por ato de improbidade administrativa em desacordo 

com o Enunciado 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF). Com base nessa 

orientação, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para julgar 

procedente reclamação. A reclamação seria cabível desde que a decisão condenatória proferida 

em primeira instância, ou mesmo diante da mera iniciativa postulatória do Ministério Público, 

porquanto o STF tem afastado a aplicação do referido enunciado a cargos públicos de natureza 

política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de 

qualificação técnica ou de inidoneidade moral. Vencido o ministro Edson Fachin, que negou 

provimento ao agravo regimental por entender que o controle jurisdicional da decisão reclamada 

deveria ser realizado pelas vias recursais ordinárias”. (STF. 2ª Turma, 04.09.18. Rcl 22339 

AgR/SP. Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o Min. Gilmar Mendes. Informativo STF n. 914) 

 

 STJ - A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista 

no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais.  

 

“Ressalta-se, inicialmente, que a Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a 

impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de 
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profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. 

Estabeleceu-se que, apesar de a Constituição Federal permitir o exercício de atividades 

compatíveis em questão de horário, deve o servidor gozar de boas condições físicas e mentais 

para o desempenho de suas atribuições, em observância ao princípio administrativo da eficiência. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se "[...] no sentido de que a 

acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da 

CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois 

inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de 

Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). O único requisito estabelecido 

para a acumulação, de fato, é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo 

cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Assim, considerando a posição de 

supremacia da Corte Maior no sistema judicial brasileiro, impõe-se a adequação da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça àquela orientação”. (STJ. 2ª Turma, 23.08.18. REsp 1.746.784-

PE. Rel. Min. Og Fernandes. Informativo STJ n. 632) 

 

TCU - A Administração, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea d, e §5º, da Lei 

8.666/93, deve promover a revisão de contrato que preveja o pagamento de horas in 

itinere (destinado a remunerar o tempo despendido pelo empregado de casa até o 

local de trabalho e o seu retorno), com a consequente glosa dos valores 

indevidamente pagos a esse título, uma vez que referida despesa não é mais 

cabível com a entrada em vigor da Lei 13.467/17 (reforma trabalhista), a qual alterou 

o art. 58, §2º, da CLT. 

 

“Auditoria realizada nas obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, 

coordenadas pelo Ministério da Integração Nacional, identificou, entre outros achados, que os 

dois últimos contratos firmados para a execução da Meta 1N apresentaram, em suas planilhas 

orçamentárias, item correspondente ao pagamento de horas in itinere, despesa que, segundo a 

equipe de auditoria, não seria mais devida com o advento da reforma trabalhista promovida pela 

Lei 13.467/2017. Na instrução da unidade técnica, restou evidenciado que o pagamento das horas 

in itinere, incluídas nos custos de administração local de ambos os contratos, estaria em 

conformidade com a redação original do art. 58, § 2º, da CLT, e com as Súmulas 90 e 320 do 

TST, os quais exigiriam, a respaldar tal pagamento, a presença dos seguintes requisitos: i) local 

de difícil acesso (presumivelmente em área rural) ou não servido por transporte público regular; e 

ii) fornecimento de condução pelo empregador. Acontece que a Lei 13.467/2017, com vigência 

iniciada em 11/11/2017, alterou o referido art. 58, § 2º, da CLT, passando a vigorar o seguinte 

texto: “O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do 

posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive 

o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à 

disposição do empregador”. Diante da alteração legislativa, a unidade técnica concluiu que o 

pagamento de horas in itinere não seria mais devido a partir da entrada em vigor da Lei 

13.467/2017, o que, levando em consideração o disposto no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993, 

implicaria a necessidade de revisão contratual para restabelecer o que fora pactuado inicialmente 

pelas partes. Além do ajuste das cláusulas contratuais, caberia, com relação a um dos contratos, 

celebrado em 4/5/2018, a glosa de todos os pagamentos a título de horas in itinere, enquanto 

para o outro, celebrado antes da vigência da Lei 13.467/2017, a revisão apenas das medições 

realizadas a partir de 11/11/2017. O relator anuiu integralmente às conclusões da unidade 

instrutiva, razão pela qual o Plenário, acolhendo o posicionamento uniforme, decidiu determinar 
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ao Ministério da Integração Nacional que, observado o contraditório e a ampla defesa das 

empresas contratadas, “promova a revisão dos Contratos 9/2017-MI e 12/2018-MI e realize a 

glosa dos valores eventualmente pagos indevidamente, no prazo de 90 (noventa) dias, em 

cumprimento ao art. 65, inciso II, alínea d, e § 5º, da Lei 8.666/1993, ante a previsão de horas in 

itinere no item Administração Local, despesa que não é mais devida com o advento da reforma 

trabalhista promovida pela Lei 13.467/2017”.” (TCU. Plenário, 12.09.18. Acórdão 2131/2018. Rel. 

Min. Augusto Nardes. Informativo de Licitações e Contratos n. 354. 
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Glossário: AC-CON – Acórdão de manifestação em consulta | ACE – Agente de combate às endemias | ACS – Agente 

comunitário de saúde | CLT – Consolidação das leis do trabalho | CR/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 | INTC – Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias | LOA – Lei Orçamentária Anual | LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal | MPC – Ministério Público de Contas 

| PPA – Plano Plurianual | RE – Recurso Extraordinário | SAP – Secretaria de Atos de Pessoal | STJ – Superior Tribunal de 

Justiça | TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | TCU – Tribunal de Contas da União | TST – Tribunal 

Superior do Trabalho. 
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