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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Possibilidade de dispensar o advogado público do efetivo controle de jornada de trabalho e 

substituir o registro de ponto com a adoção de outros meios de controle de desempenho 

 

Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal quanto à possibilidade: (a) de 

dispensar do efetivo controle de jornada de trabalho do advogado público; e (b) de substituir o registro 

de ponto com a adoção de outros meios de controle de desempenho. O Relator corroborou com o 

entendimento da Secretaria de Atos Pessoal (SAP), que foi acompanhado pelo Ministério Público de 

Contas (MPC). No que tange ao questionamento (a), observou que a profissão de advocacia requer 

uma singular mobilidade e flexibilização de horários. Ressaltou, contudo, que mesmo que o advogado 

público seja submetido ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 

8.906/94), no que concerne aos deveres, prerrogativas profissionais e padrões éticos, deve também 

estar sujeito, sob o aspecto funcional, às normas previstas no respectivo Estatuto dos Servidores 

Públicos. Reiterou que o desempenho de atividades externas impossibilita a sujeição ao registro de 

ponto, pois eventuais ausências podem ser justificadas com a apresentação de atas de audiência e de 

sessões de julgamentos, comprovantes de protocolo e demais documentos comprobatórios da 

destinação de determinado período de tempo ao atendimento, fora do local de lotação, à interesses da 

Administração Pública, inexistindo, assim incompatibilidade legal ou material entre o controle de 

jornada de trabalho e o exercício das atribuições inerentes à advocacia estatal. No tocante ao 

questionamento (b), o Relator observou que tem crescido, tanto no âmbito doutrinário quanto no 

legislativo, as discussões e propostas que tratam de opções alternativas de controle e eficácia e 

produtividade. Mencionou que a disseminação desta modalidade de trabalho encontra amparo previsto 

no art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, § 10º do art. 51 do Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, no parágrafo único do art. 43 da Resolução 

1.73/2001 do Regulamento Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Resolução 

do CNJ nº 227 de 15/06/2016 e Instrução Normativa nº 1/2017 do Senado Federal. Concluiu que, 

tendo em consideração as peculiaridades inerentes ao cargo de advogado público, à título excepcional, 

pode haver a instituição de mecanismos alternativos de aferição de frequência, em substituição ao 

registro de ponto (manual ou eletrônico), sendo que a dispensa deve vir acompanhada de 

regulamentação dos meios ou parâmetros que serão adotados para se aferir o regular desempenho das 

funções públicas. A proposta foi aprovada por unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00008/19. Processo 

nº 03902/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 14.5.19). 

 

Desvinculação de receitas do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

de Goiânia (FMPDC) quanto à desvinculação de receitas, mediante aplicação do art. 76-B do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT - e do parágrafo único do 

art. 16 da Lei Municipal n° 7.770/1997, inserido pelo art. 5º da Lei Complementar Municipal n° 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10460.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10460.htm
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2295
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2295
https://adm.senado.gov.br/normas/ui/pub/normaConsultada?idNorma=13940300
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03902/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03902/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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273/2014. O Relator corroborou com o entendimento do Ministério Público de Contas no tocante à 

disposição do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 7.770/1997, que destina parte dos recursos que 

compõem o FMPDC às atividades vinculadas, tais como, despesas com pessoal, inclusive encargos 

sociais e custeio das atividades relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria Municipal de 

Governo e de Articulação Institucional. Observou que, no ano de 2014, contudo o sancionamento da 

Lei Complementar Municipal n° 273/2014 o percentual incidia diretamente sobre os recursos do 

FMPDC, mas com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 93/2016, ocorreram mudanças e a 

norma de conteúdo constitucional, por superioridade hierárquica, incide em primeiro, ressalvadas as 

exceções do parágrafo único do art. 76-B do ADCT para, posteriormente, aplicar-se o percentual 

autorizado pela norma municipal. Foi respondido ao consulente que: 1) a desvinculação dos recursos 

do FMPDC deve ser feita aplicando-se, sobre o total, o percentual de 30% previsto no art. 76-B do 

ADCT, deduzidas as exceções do seu parágrafo único; e 2) sobre os 70% restantes, o percentual de até 

30%, definido no parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal nº 7.770/1997, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Governo e de Articulação Institucional, exclusivamente para: despesas com pessoal, 

inclusive encargos sociais, e custeio de atividades relacionadas às suas finalidades essenciais. (Acórdão-

Consulta nº 00009/19. Processo nº 20330/17, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 22.5.19). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Impossibilidade de nomeação e contratação de comissionados para atribuições similares às de 

farmacêutico 

  

Em Denúncia foi noticiada contratação de servidores comissionados, em detrimento dos candidatos 

aprovados e classificados em concurso público para o cargo de farmacêutico. Na sessão plenária de 

14/8/2018 foi referendada pelo Plenário a medida cautelar, que determinou a suspensão imediata do 

certame. Após análise realizada pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, o Relator 

corroborou com o entendimento apresentado e ratificou a procedência da denúncia quanto à afronta ao 

princípio do concurso público, uma vez que houve nomeação e contratação de comissionados para 

atribuições similares às de farmacêuticos nas Unidades Municipais. O voto foi aprovado por 

unanimidade, nos seguintes termos: (a) Convolar em decisão definitiva a medida cautelar referendada 

pelo Acórdão nº 01573/18, diante da necessidade de se manter suspensa em definitivo a nomeação de 

comissionados e/ou a contratação, por qualquer outro meio precário, para as atividades de 

farmacêutico ou atribuições similares, em Unidades Municipais de Assistência Farmacêutica e de 

Farmácia Popular, ressalvados os casos de nomeação para os cargos de direção, chefia e 

assessoramento, como forma de coibir a flagrante violação à regra do concurso público, até que o 

município promova a regularização do quadro de pessoal da saúde, especificadamente para o cargo 

efetivo de Farmacêutico, com convocação/nomeação de aprovados em cadastro de reserva do 

concurso público, tantos quantos forem necessários à razoável prestação do serviço público de saúde, 

após regularização da despesa com pessoal nos termos da LRF; (b) Impultar multa ao Prefeito, por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/20330/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/20330/2017
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nomear, mediante Decretos, servidores comissionados para a área da saúde, com violação ao princípio 

do concurso público, notadamente para as atribuições similares de farmacêutico; (c) Determinar ao 

Prefeito e ao atual Secretário Municipal da Saúde para que, dentro do prazo de validade do concurso 

público objeto do Edital: (I) promovam o retorno dos gastos com pessoal ao limite legalmente 

estabelecido na LRF (arts. 19 e 20); (II) após recondução do índice, promovam a regularização do 

quadro de pessoal da saúde, especificadamente para o cargo efetivo de Farmacêutico, com ampliação 

do quantitativo de cargos por vias legais, bem como convocação/nomeação de aprovados em cadastro 

de reserva no concurso público, tantos quantos forem necessários à razoável prestação do serviço 

público de saúde. (d) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Prefeito e o Secretário Municipal da Saúde 

apresentem: (I) cópia dos atos administrativos com as medidas tomadas pela administração municipal 

para o restabelecimento do índice de gastos de pessoal ao limite legalmente estabelecido na LRF; (II) 

documentos comprobatórios da efetiva reestruturação da Secretaria de Saúde, notadamente quanto ao 

cargo de farmacêutico, de modo a atender à real demanda do município e, com isso, eliminar a 

contratação de comissionados para as atividades de farmacêutico ou similares; (III) planejamento para a 

convocação/nomeação de aprovados em cadastro reserva no concurso público, tantos quantos forem 

necessários à razoável prestação do serviço público. (Acórdão nº 03462/19. Processo nº 04767/18, Rel. 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiróz, 13.5.19) 

 

Exercício de atividade incompatível com o cargo público. 

  

Em denuncia recebida e autuada pelo Conselheiro Ouvidor, foram noticiadas irregularidades diversas, 

dentre elas, que procurador municipal seria sócio-administrador de duas empresas e que não haveria 

compatibilidade de horário para o exercício do cargo. Instado a se manifestar, o Chefe do Executivo 

afirmou a inexistência de qualquer procedimento administrativo contra o servidor público e afirmou 

não existir qualquer contrato entre o município e as empresas em que o procurador seja gerente ou 

sócio. Sobre a questão, a Secretaria de Atos de Pessoal ressaltou que o art. 195 da Lei nº 485/91 de 

Aragoiânia regulamenta como transgressão disciplinar: (V) participar da gerência ou da administração 

de empresa industrial ou comercial; (VI) exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto 

como acionista, cotista ou comanditário. Manifestou que, muito embora não seja esse o caso, pois não 

há evidências concretas de que haja relações comerciais entre as empresas e o Município, a intenção do 

legislador é de evitar que o agente público se valha do cargo para obter vantagens pessoais, 

prejudicando o interesse público, em razão do conflito de interesses, situação semelhante à 

demonstrada nos autos. Considerou que o procurador municipal, no exercício de seu cargo, poderia vir 

a ser o responsável por atuar em atividades afeitas à área de atuação das empresas em que é sócio 

administrador, configurando, portanto, conflito de interesses. Diante do exposto, e por se tratar de 

possível ocorrência de transgressão disciplinar, a Unidade Técnica manifestou-se para determinar ao 

Prefeito que instaurasse processo administrativo para eventual falta funcional do Procurador, relativa à 

suposta incompatibilidade, devendo ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. O Ministério 

Público de Contas corroborou com entendimento da SAP, acrescentando que o Chefe do Executivo 

municipal deve comprovar a este Tribunal a adoção da medida sugerida e esclarecer a questão relativa à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04767/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04767/2018
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dedicação exclusiva e integral na ocupação do cargo de Procurador Geral do Município, ante o disposto 

no § 2º do art. 5º da Lei Municipal própria, que estabelece carga horária de 30 horas semanais. O 

Relator acatou as manifestações e seu voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 03681/19. 

Processo nº 17749/17, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 15.5.19) 

 

Possível irregularidade no pagamento de diárias 

  

Em Denúncia foram noticiadas supostas irregularidades na concessão de diárias de viagem a agentes 
públicos com finalidade diversa do interesse público. O Relator apresentou voto convergindo com a 
Secretaria de Constas Mensais de Gestão e com o Ministério Público de Contas. Entendeu pela 
procedência da denúncia, diante da comprovação de que as viagens realizadas pelo Prefeito Municipal e 
servidor público em 05 e 07 de agosto de 2018 para Brasília e Goiânia tiveram cunho meramente 
político e partidário, divergindo, assim, do interesse público. Ressaltou que o art. 61 da Lei Municipal nº 
437 de 1990 regula o pagamento de diárias no âmbito do município em questão. Informou que o gestor 
deixou de apresentar defesa e documentos em tempo hábil e que cabe a ele o ônus da prova e o dever 
de observar o princípio da legalidade e os demais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 
1988. Transcreveu excerto da Resolução Consulta nº 00006/07, a qual determina: “4 - que as diárias 
devem ser motivadas, ou seja, deve constar nos atos concessórios os motivos dos deslocamentos, devendo tais motivos se 
aterem a serviços para a Câmara Municipal, e nunca particulares, partidários, trabalhos que não sejam de competência do 
Poder Legislativo, de cunho eleitoreiro na busca do cumprimento de promessas feitas para a população em geral, ou de 
atendimento a pedidos dee leitores  em particular; 5 - que, a diária, por sua natureza, não exige a comprovação dos 
pagamentos efetuados, mas exige sim, que ao Controle Interno da Câmara seja comprovado que tal deslocamento 
realmente ocorreu e que os serviços foram realizados”. Assegurou que o pagamento irregular de diárias constitui 
prática de ato de gestão ilegal e antieconômico, causador de dano ao erário público, e que o sistema 
normativo deste Tribunal impõe o ressarcimento do valor correspondente ao prejuízo causado, e 
aplicação de multa, nos termos do inc. VIII do art. 47-A da LOTCMGO. O voto do Relator foi 
aprovado por unanimidade e a Denúncia foi considerada procedente, aplicando-se multa ao Prefeito e 
ao Gestor Municipal. (Acórdão nº 03951/19. Processo nº 15512/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 
22.5.19) 
  

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF – Direito Constitucional – Tribunal de Contas. Lei de iniciativa parlamentar e 

organização e funcionamento de Tribunal de Contas 

 

“O Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direita para declarar a inconstitucionalidade 

da Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, que disciplina a organização e o 

funcionamento do tribunal de contas estadual. O Tribunal afirmou que a lei complementar fluminense, 

de origem parlamentar, contrariou o disposto nos arts. 73, 75 e 96, II, d1, da Constituição Federal. Ao 

                                                           
1 CF/1988: “Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro 
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 
(...) Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
(...) Art. 96. Compete privativamente: (...)II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17749/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17749/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/07/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/15512/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/15512/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

dispondo sobre sua forma de atuação e suas competências, bem como sobre suas garantias, deveres e 

organização, a referida norma invadiu matéria de iniciativa legislativa privativa da própria corte de 

contas. Os tribunais de contas, conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), gozam das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, 

essencialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua 

organização e funcionamento. O ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo privativo 

traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete hipótese de 

inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato 

legislativo eventualmente concretizado”. (STF. Pleno, 15.5.19. ADI nº 4643/RJ. Rel. Min. Luiz Fux. 

Informativo de Jurisprudência nº 940). 

 

STF – Direito Constitucional – Administração Pública. Súmula Vinculante 13 e nomeação de 

parente para cargo político. 

 

“A Primeira Turma iniciou julgamento de agravo regimental em reclamação em que se alega afronta ao 

Enunciado 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF)2, em virtude de prefeito ter 

nomeado seu filho para o cargo de secretário executivo do seu gabinete.O ministro Roberto Barroso 

(relator) desproveu o recurso. Considerou precedentes, inclusive do Plenário, que ressalvam da 

proibição constante do referido enunciado a nomeação para cargos políticos, como o de secretário de 

Estado e o de ministro de Estado. Em divergência, o ministro Marco Aurélio deu provimento ao 

recurso. Entendeu que a vedação constante do enunciado em questão não excepciona o denominado 

cargo político e abrange parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Em seguida, o ministro Luiz 

Fux pediu vista dos autos. (STF. Pleno, 21.5.19. Rcl 29033 AgR/RJ. Rel. Min. Roberto Barroso. 

Informativo de Jurisprudência nº 941). 

 

 

STJ – Direito Administrativo - A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de 

saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais. 

 

“A Primeira Seção desta Corte Superior vinha reconhecendo a impossibilidade de acumulação 

remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a 

jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. Estabeleceu-se que, apesar de a 

Constituição Federal permitir o exercício de atividades compatíveis em questão de horário, deve o 

                                                                                                                                                                                                 
Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: (...) d) a alteração da organização e da 
divisão judiciárias;” 
2 Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF: “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 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4643&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo940.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1227
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=29033&classe=Rcl&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo941.htm
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servidor gozar de boas condições físicas e mentais para o desempenho de suas atribuições, em 

observância ao princípio administrativo da eficiência, razão pela qual seria coerente a fixação do limite 

de 60 (sessenta) horas semanais, a partir do qual a acumulação seria vedada. Contudo, ambas as Turmas 

que compõem o Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente se posicionado "[...] 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). De fato, o único requisito estabelecido para a 

acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser 

aferido pela administração pública. Assim, a orientação atualmente vigente deve ser superada, passando 

a alinhar-se com o entendimento do STF sobre a matéria.”  (STJ. REsp 1.767.955-RJ, 27.3.19. Rel. Min. 

Og Fernandes. Informativo de Jurisprudência nº 646). 

 

TCU – A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com 

características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia, diante da 

possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, 

como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame. 

 

“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades em contrato celebrado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) objetivando a “implantação de solução de videoconferência e multimídia para 

sala de videoconferência e reunião”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a entrega de 

equipamentos diferentes dos que constaram na proposta vencedora do processo licitatório e de 

qualidade inferior. Na instrução da unidade técnica, restou comprovado que a comissão de recebimento 

do objeto contratado, após concluir que “sete itens da solução implementada possuíam características técnicas 

inferiores às especificações presentes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 81/2015”, estabeleceu “negociação 

para celebrar termo aditivo com aceitação dos equipamentos entregues, mediante a concessão de desconto pela empresa, no 

montante de R$122.157,06, pela compensação quanto aos equipamentos alterados, que não atendiam às especificações do 

edital”. De acordo com a unidade instrutiva, a ocorrência representou violação ao princípio da 

isonomia, pois “as diferenças técnicas entre o que foi exigido e o que foi efetivamente implementado poderiam, em tese, 

influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção dos potenciais licitantes em acudir à contratação”, 

além de grave afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto nos arts. 3º e 

41 da Lei 8.666/1993. A unidade técnica propôs então aplicação de multa aos responsáveis, 

apresentando como atenuante, a ser considerado na fixação da sanção, o fato de que não foram 

demonstrados prejuízos financeiros adicionais, dadas as peculiaridades da contratação, a negociação 

havida e a impossibilidade, no estágio em que o procedimento se encontrava, de refazimento do 

certame, para que, dadas as novas especificações que foram aceitas para o objeto pactuado, alheias às 

condições originais do edital, outros fornecedores pudessem participar da licitação, com oferta de 

novos preços. Em seu voto, ao concordar com o entendimento esposado pela unidade técnica, o 

relator enfatizou que, de fato, “restaram devidamente demonstrados nos autos a responsabilidade dos membros da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1767955
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Comissão de Recebimento Provisório e Definitivo referente ao Contrato STJ 50/2015 e que o aceite do projeto executivo 

apresentado pela empresa [contratada] violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório”. Ao final, nos 

termos propostos pelo relator, o Plenário decidiu considerar procedente a representação e aplicar multa 

aos responsáveis”. (TCU. Plenário, 08.05.19. Acórdão 1033/2019. Rel. Min. Aroldo Cedraz. 

Informativo de Licitações e Contratos n. 368).  
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