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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 Convênio. Oscip. Termo de parceria. Natureza jurídica. Mão de obra. Terceirização.  
1.1.2 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. Atestado de 

capacidade técnica. Capacidade técnico-operacional. Obras e serviços de 
engenharia. CREA. ART. 

1.1.3 Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação de licitante. 
Capital social. Capital social integralizado. Limite mínimo. 

1.1.4 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Capacidade técnico-operacional. 
Experiência. Valor. Relevância.  

1.1.5 Licitação. Bens e serviços de informática. Meditação. Critério. 
1.1.6 Licitação. Obras e serviços de engenharia. Orçamento estimativo. Medição. 

Administração local (Obra pública). 
1.1.7 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Quantidade. Limite mínimo. Capacidade 

técnico-profissional. 
1.1.8 O projeto básico deve ser suficiente e com nível de precisão adequado para 

caracterizar o serviço a ser contratado, e a empresa que o elaborar não poderá 
participar do procedimento licitatório.  

1.1.9 A Administração Pública pode exigir a apresentação de alvará de localização e 
funcionamento como requisito de habilitação jurídica em procedimento licitatório. 

1.1.10 A contratação conjunta de fornecimento de produto e serviços, quando possuírem 
estreita relação, insere-se na discricionariedade do gestor público.  

1.1.11 O fracasso e a anulação de licitações pretéritas, realizadas para a contratação dos 
mesmos objetos, são circunstâncias que justificam a contratação direta.  

1.1.12 A concessão de benefício tributário para licitantes sediados no Estado de Minas 
Gerais não ofende, em um primeiro momento, o princípio da isonomia das 
licitações.   

1.1.13 Representação nº 8.666/93 convertida em Tomada de Contas Extraordinária. 
Servidor efetivo afastado judicialmente. Ausência de ilegalidade na contratação. 
Recomendação e determinação. Improcedência da Representação.  
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1.1.14 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratação de escritório de advocacia. Situação 
emergencial. Ordem judicial. Contratação devidamente justificada. Pareceres 
uniformes. Pela improcedência.  

1.1.15 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratação de escritório de advocacia. Situação 
emergencial. Ordem judicial. Contratação devidamente justificada. Pareceres 
uniformes. Pela improcedência.  

1.1.16 Para fins da habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de 
obras e serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da 
licitante, podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou 
anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo 
conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais 
vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e 
veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das 
licitantes. 

1.1.17 O uso de demonstrações financeiras isonômicas com a finalidade de demonstrar 
qualificação econômico-financeira justifica a declaração de idoneidade da empresa 
responsável para participar de licitações no âmbito da Administração Pública 
Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992) 

1.1.18 Possibilidade de contratar empresa especializada em concurso público tendo como 
critério o pagamento dos serviços contratados com recursos advindos das taxas de 
inscrições.  

1.1.19 Terceiro Setor. Parecer em Consulta TC nº 18/2019-Plenário. 
1.1.20 Licitação. A Administração Pública não é obrigada a estabelecer edital a 

possibilidade de os licitantes apresentarem capital social mínimo, patrimônio líquido 
mínimo ou garantia como alternativas à apresentação de índices contábeis exigidos 
na fase de qualificação econômico-financeira.  

1.1.21 Responsabilidade. O dano ao erário resultante de superfaturamento deve ser aferido 
tendo como critério o preço efetivamente praticado no mercado, não sendo 
suficiente a utilização de proposta de preço ofertada em licitação como paradigma.  

1.1.22 Licitação. Compras. Materiais de informática. Garantia técnica. 
1.1.23 Licitação. Convite. Minutas de edital e contrato. Emissão de parecer jurídico. 
1.1.24 Licitação. Habilitação. Regularidade fiscal. Certidão de quitação de tributos federais. 
1.1.25 Licitação. Qualificação técnica. Aquisição de medicamentos e insumos 

farmacêuticos. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da Anvisa. 
Comércio atacadista e comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo. 
Produtos cujo uso exija conhecimento técnico e especializado. 

1.1.26 Licitação. Sistema de Registro de Preços. Justificativa de contratação de serviços. 
Metodologia para definição de demanda. Superdimensionamento de quantitativos. 

1.1.27 Licitação. Visita técnica. Contrato de serviço de manutenção e conservação de 
rodovia não asfaltada.   

1.1.28 Licitação. Habilitação. Empresa em consórcio. Discricionariedade da 
Administração. Justificativa prévia para vedação de participação de empresas em 
consórcios.  

1.1.29 Licitação. Pregão. Contratação de locação ou licenciamento de sistema de gestão 
tributária. Padrões de desempenho e qualidade conhecidos. Motivação da não 
utilização do pregão.  
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1.1.30 Licitação. Qualificação técnica. Empresa licitante. Atestado de capacidade técnica. 
Exigência de quantitativo mínimo superior a 50% dos serviços a contratar.  

1.1.31 Recurso de Reexame. Licitação. Critérios de habilitação excessivos e restritivos à 
competição. Contratação. Empresa sem o cumprimento dos requisitos de 
qualificação técnica. Flexibilização. Desconsideração de Critérios de qualificação 
previstos no Edital.  

1.1.32 Consulta. Município. Possibilidade de permuta de imóvel pelo Poder Legislativo. 
Precedentes de outros Tribunais de Contas. Caso concreto.  

1.1.33 Construção do complexo judiciário do TJ/RN/Locação de imóvel “built to suit” 
anterior à Lei nº 13.190/2015. Pré-qualificação antecedente à formalização do 
contrato. Análise de mercado. Decisão cautelar para adequação do valor do aluguel. 
Legalidade e economicidade constatadas em concreto.  

1.1.34 Denúncia. Indícios de Irregularidade no Pregão Eletrônico nº 11/2018 realizado 
pelo núcleo executor do programa municípios verdes – NEPMV. Indícios de 
restrição indevida à competividade decorrente da inobservância da Lei e do Edital. 
Indícios de ofensa aos princípios da legalidade, publicidade e vinculação ao edital. 
Risco de prejuízo ao erário e a terceiros. Configuração do fumus boni iuris e do 
periculum in mora. Adoção de medida cautelar sem oitiva prévia para suspensão do 
certame. Oitivas.  

1.1.35 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de nexo de causalidade entre a receita 
estadual e as despesas do convênio. Laudo conclusivo genérico. Fracionamento e 
dispensa indevida da licitação. Prescrição quinquenal. Impossibilidade de aplicação 
de multas. Contas irregulares com devolução.  

1.1.36  Tomada de Contas. Convênio. Ato de Gestão Ilegítimo ou Antieconômico. Contas 
Irregulares. Inexistência de dano ao erário estadual. Prescrição da pretensão 
punitiva.  

1.1.37 Prestação de contas. Convênio. Finalidade pactuada alcançada. Falhas normais. 
Contas regulares com ressalva.  

1.1.38 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. Grave 
infração à norma legal. Ato de gestão praticado de modo ilegítimo ou 
antieconômico. Dano ao erário. Desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos. Contas irregulares. Glosa de valores. Aplicação de multa.   

1.1.39 Representação. Pregão eletrônico. Rejeição sumária de recurso. Ocorrência. 
Flexibilização de regra editalíssima. Ilegalidades comprovadas. Procedência.  

1.1.40 Prestação de contas. Convênio. Dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, 
inciso IV da Lei 8.666/93. Situação emergencial não configurada. Não aplicação de 
multas. Transcurso de tempo superior a cinco anos entre a autuação do processo e 
o ato que ordenou a citação. Prescrição da pretensão punitiva.  
 

1.2 Pessoal  
1.2.1 Pessoal. Pensão civil. Dependente designado. Indicação. Ausência 
1.2.2 Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Admissão de pessoal. Concurso 

público. Obrigatoriedade. STF. 
1.2.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Revisão de ofício. Impossibilidade. 

Aposentadoria. Pensão Civil.  
1.2.4 Pessoal. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Férias. Certidão. Contagem de tempo 

de serviço. 
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1.2.5 Pessoal. Tempo de serviço. Aluno. Bolsista. Aposentadoria. Contribuição 
previdenciária. 

1.2.6 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Proventos. Aposentadoria integral. 
Aposentadoria proporcional. Base de cálculo.  

1.2.7 Apropriação indébita de valores desviados por servidor público: a existência de ação 
judicial não obsta o controle efetivado pelo Tribunal de Contas.  

1.2.8 Consulta. Excesso de Pessoal no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Escassez 
de pessoal no cargo de Agente de Combate à Endemias. Atribuições, remuneração 
e grau de instrução correlatos. Cabe a Administração Pública Municipal, analisando 
critérios de conveniência e oportunidade, proceder a extinção do número de vagas 
de determinado cargo público, que deve ser feita por meio de lei ou decreto (apenas 
quando os cargos estiverem vagos), ou mesmo efetuar a declaração de 
desnecessidade de determinado número de vagas de cargo público, que dispensa a 
edição de lei ordinária. Pelo conhecimento e resposta. 

1.2.9 Denúncia. Deficiência no controle de jornada dos servidores. Pela procedência 
parcial, sem aplicação de sanções. Determinação para verificação das providências 
corretivas em relação ao controle de jornada.  

1.2.10 Ato sujeito à registro. Decisão judicial. Sobrestamento de processo. Admissão de 
pessoal. Concurso público. Princípio da independência das instâncias.  

1.2.11 Jornada de trabalho. Trabalho noturno. Adicional noturno. Consulta.  
1.2.12 Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição federal de 

ensino.  
1.2.13 Admissão de pessoal. Perícia médica. Atestado médico. Posse (pessoal). Ato sujeito 

a registro. 
1.2.14 Impossibilidade de admissão de servidores públicos temporários visando à cessão a 

outro ente federado.  
1.2.15 Representação. Possíveis ilegalidades em componentes de remuneração de 

servidores.  
1.2.16 Denúncia. Princípio da segregação das funções. Acúmulo de cargo/função.  
1.2.17 Instauração de Tomada de Contas Especial em decorrência de acumulação ilícita de 

cargos, pagamento de verbas irregulares e nepotismo. 
1.2.18 Inobservância do limite legal de gasto de pessoal e ausência de controle de 

frequência.  
1.2.19 Denúncia. Irregularidades no gasto de pessoal e pagamentos indevidos de 

gratificação e adicionais aos servidores ocupantes do cargo em comissão.  
1.2.20 Pessoal. Segregação de funções. Secretário de Administração que ocupa função de 

presidente da Comissão de Licitação.  
1.2.21 Pessoal. Admissão. Profissionais da Educação. Contratação temporária. 

Excepcional interesse público. Necessidade permanente.  
1.2.22 Consulta. Necessidade de autorização legislativa e transmissão de cargo para viagens 

internacionais do Prefeito com duração inferior a 15 dias.  
1.2.23 Consulta. Servidor. Afastamento por decisão judicial. Continuidade do pagamento 

de remuneração.  
1.2.24 Tomada de Contas Especial. Servidor. Afastamento para cursar pós-graduação. 

Termo de Compromisso. Não Cumprimento. Ausência de comprovação de 
frequência ou conclusão. Dano ao erário. Débito.  

http://www.tcm.go.gov.br/


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 5 de 70 

1.2.25 Levantamento. Quadro funcional do Governo do Estado do RN. Servidores em 
readaptação. Achados de auditoria. Sugestão de Medidas.  

1.2.26 Subsídio dos agentes políticos municipais e impossibilidade de revisão geral anual.  
1.2.27 Denúncia. Desvio de função de empregados públicos.  

 
 

1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Agente Político. Culpa. Erro grosseiro. Parecer 

jurídico. Parecer técnico. Objeto do convênio.  
1.3.2 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Contagem. Código Civil. 
1.3.3 Convênio. Prestação de contas. Lei Rouanet. Natureza jurídica. Renúncia de receita. 
1.3.4 Responsabilidade. Débito. Capacidade econômica. Hipossuficiência. Doença. 

Velhice. Multa. Parcelamento. 
1.3.5 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Documento falso. Qualificação 

econômico-financeira. Fraude contábil. Demonstração contábil. 
1.3.6 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Marco temporal. Termo inicial. 

Transito em julgado. 
1.3.7 Responsabilidade. Convênio. Agente político. Convenente. Qualificação técnica. 

Avaliação. 
1.3.8 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. 

Solidariedade. Multa. Princípio do non bis in idem. 
1.3.9 O pagamento de subsídio indireto a edis configura dano ao erário e deve ser 

ressarcido pelos beneficiários.  
1.3.10 Consulta. Indagação acerca da obrigatoriedade de que o Município efetue o repasse, 

à APAE, de valores recebidos do FUNDEB, mesmo não tendo convênio para 
tanto, e como seria classificada essa despesa. Manifestações uniformes. 
Impossibilidade de se efetuar o repasse, na hipótese de inexistência de formalização 
de prévio convênio. Parâmetros interpretativos fixados pelo Acórdão nº 
4901/2017-STP, inclusive quanto à classificação contábil das despesas.  

1.3.11 Representação. Projeto de lei, que visa à criação de cargo público. Município em 
alerta prudencial de despesas com pessoal expedido por este Tribunal, no período 
de apuração encerrado em 30.06.2019. Contrariedade ao artigo 22, parágrafo único, 
inciso II, da lei de Responsabilidade Fiscal. Ratificação de medida cautelar que 
determinou a imediata suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 008/2019, 
enquanto perdurar o alerta de 95% das despesas de pessoal.  

1.3.12 Formas de utilização de receitas resultantes de multas de trânsito. Possibilidade de 
transferência para Guarda Civil Metropolitana.  

1.3.13 Regras para concessão de auxílio alimentação a servidores do Poder Legislativo 
Municipal. 

1.3.14 Concessão de medida cautelar por irregularidade de serviços de limpeza urbana.  
1.3.15 Irregularidade em despesa para participação em evento de homenagem a prefeito 

municipal.  
1.3.16 Responsabilidade. Prefeito municipal. Delegação de atribuições. 
1.3.17 Controle Interno. Atribuições do Controlador Interno. Obstrução ao livre exercício 

de inspeções e auditorias determinadas pelo Tribunal de Contas.  
1.3.18 Responsabilidade. Gestor e Fiscal de contrato. Aditamento contratual sem 

comprovação e justificativa do aumento da demanda.  
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1.3.19 Responsabilidade. Gestor Público. Envio de informações. Falha no sistema de 
envio. Medidas corretivas.  

1.3.20 Responsabilidade. Parecerista jurídico. Aditivo contratual. Ausência de justificativa 
para aumento de demanda por serviços contratados.  

1.3.21 Tomada de Contas Especial. Execução de Obra. Medidas Corretivas. Ausência. 
Irregularidade grave. Pagamento de despesa com recursos do FUNDEB e Salário 
Educação. Despesas não relacionadas a manutenção do ensino. Controle interno. 
Ausência. Débito.  

1.3.22 Reexame em contas anuais de gestão. Impossibilidade de reabertura do prazo. 
Preclusão. Ausência de cerceamento de defesa.  

1.3.23 Multa por atraso na publicação de RGF e por envio do respectivo comprovante. 
Aplicação de multa única. Vedação do bis in idem.  

1.3.24 Tomada de Contas Especial. Pagamento de verbas sem respaldo legal. Dever de 
ressarcimento.  
 

2. Direito Constitucional  
2.1 Competência do TCU. Fundos. Transferências constitucionais e legais. IBGE. 

Coeficiente de participação. Fundo de Participação dos Estados. Fundo de 
Participação dos Municípios.  

2.2 Consulta. Município de Campo Largo. Auxílio-alimentação. Verba de natureza 
indenizatória, conforme precedentes desta Corte. Instituição do auxílio por Lei que 
disciplinar a forma de pagamento. Possibilidade de concessão direta pelo município 
ou indireta mediante a contração da prestação e gestão do serviço por meio de 
licitação. Necessidade de previsão orçamentária, conforme dispõe a Constituição 
Federal.  

2.3 Agente político. Prejulgado 051. Negada a exequibilidade à Lei Municipal nº 
2.416/2017 de Mimoso do Sul, que instituiu décimo terceiro salário para prefeito e 
vice-prefeito, por violação ao artigo 29, inc. V, da Constituição Federal.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Finanças públicas. Instituição financeira. Garantia. Fundo de participação dos 

Municípios. Fundo de participação dos Estados. Operação de crédito.  
3.2 Convênio. Execução financeira. Receita. Evento. Prestação de contas. 
3.3 Os órgãos públicos são obrigados a divulgar e manter atualizadas, em tempo real, 

as informações relativas à execução orçamentária e financeira. 
3.4 Finanças Públicas. Parecer em Consulta TC nº 017/2019-Plenário. 
3.5 Realização de despesa sem disponibilidade orçamentária. Violação a norma 

constitucional. Imposição de multa.  
 

4. Direito Previdenciário 
4.1 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal.  
4.2 Pessoal. Tempo de serviço. Aposentadoria. Certidão pública. Contribuição 

previdenciária. Marco temporal. 
4.3 O atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias implica a obrigação de 

ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos a título de juros e multa, e a 
aplicação de multa ao responsável.  
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4.4 Revisão de Proventos. Requerimento de exclusão de tempo de contribuição 
excedente do cômputo utilizado na inativação. Possibilidade. Jurisprudência 
favorável do Tribunal. Deferimento. Determinação à Coordenadoria de 
Acompanhamento de Atos de Gestão para que promova as anotações prévias. 

4.5 Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Abrangência. Marco temporal. 
Pessoal da reserva remunerada. 

4.6 Pensão militar. Retroatividade. Pagamento. Exercício financeiro anterior. Ato 
sujeito à registro. Consulta.  

4.7 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Aposentadoria. 
Professor. Opção.  

4.8  Tempo de serviço. Advocacia. Aposentadoria. Ministério Público. Contribuição 
previdenciária. Recolhimento. 

4.9 Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Ilegalidade. Correção. Recurso.  
4.10 Pensão Civil. Dependência econômica. Avaliação. Medicamento. Doença.  
4.11 Previdência. Parecer em Consulta TC nº 019/2019. Os valores recolhidos à título 

de contribuição patronal decorrentes de parcelamento previdenciário podem ser 
computados para fins de apuração de insuficiência financeira do Regime Próprio de 
Previdência Social, eis que sua natureza jurídica não se altera em razão do 
inadimplemento do ente.  

4.12 Previdência. Aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro. Taxas 
mínimas e máximas. Preço utilitário (PU) da Anbima 

4.13 Previdência. RPPS. Aposentadoria por invalidez. Reavaliação periódica dos motivos 
ensejadores do benefício e outras providências.  

4.14 Consulta. Aposentadoria do servidor celetista pelo RGPS. Permanência no serviço 
público.  

4.15 Representação. Teto remuneratório. Acumulação de aposentadoria parlamentar 
com subsídio de Senador. Fato superveniente. Mudança de entendimento do TCU. 
Perda do objeto.  

4.16 Admissibilidade atendidos conhecimento. Atendimento da diligência do TCEPA. 
Prática de ato incompatível com o interesse em recorrer. Perda de objeto. Extinção 
do feito sem resolução de mérito. Economia processual. Exame da legalidade do 
ato de aposentadoria. Registro deferido.  

4.17 Aposentadoria por invalidez. Regularidade na concessão de aposentadoria pela 
regra do art. 40,º 1º, inciso I, da CF/88 e artigo 1º da EX 70/2012. Recomendação 
da correção do ato que não altera o fundamento legal. Desnecessidade de novo 
registro. Deferimento.  

4.18 Representação. Reserva remunerada. Despesa pública. Fiscalização financeira. 
Natureza jurídica. Benefício previdenciário. Controle externo. Decadência. 
Inaplicabilidade. Cargo em comissão. Incorporação. Base de Cálculo. Direto à 
paridade. Incabível. Determinação. Retificação de proventos. Cabimento. 
Procedência.  

4.19 Aposentadoria. Publicação do ato. Ilegalidade. Expressivo lapso temporal. 
Transcurso. Não conversão em ato legal. Contraditório e ampla defesa. 
Necessidade. Decurso de mais 5 (cinco) anos. Princípio da segurança jurídica. 
Prejuízo insuportável e irreversível ao interessado. Necessidade de verificação. 
Conversão do julgamento em diligência.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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4.20 Pedido de rescisão. Juntada de documentos novos com eficácia sobre a prova 
produzida. Admissibilidade. Processo originário. Indeferimento do registro de 
aposentadoria voluntária. Contagem ao menor de tempo de serviço. Nova 
contagem. Exíguo tempo faltante. Servidor afastado há longo tempo da ativa. 
Possibilidade de deferimento do registro. Princípios da segurança jurídica, da 
razoabilidade e da eficiência. Jurisprudência pacífica do TCU. Juízo rescidendo. 
Procedência. Determinações.  

4.21 Aposentadoria. Apreciação da legalidade. MPC. Pedido de medida cautelar. Fumaça 
do bom direito (fumus boni iuris). Ausência. Perigo da demora (periculum in mora). 
Ausência. Indeferimento do pedido cautelar. Prosseguimento da instrução.  

4.22 Aposentadoria. Exame da legalidade. Incorreções. Denegação de registro. 
Determinação.  
 

5. Direito Tributário 
5.1 Sistema de Recolhimento de Imposto e Princípio da Isonomia  
5.2 Tributário. Municipal. Isenção. IPTU. Pagamento Indevido. Restituição do Tributo. 

Modificação do Prejulgado 0610 por Acréscimo.  
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1. Direito Administrativo  
 
1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Convênio. Oscip. Termo de parceria. Natureza jurídica. Mão de obra. Terceirização. 
Não há amparo legal na contratação de mão de obra por entidade interposta mediante a celebração de 
termo de parceria com Oscip ou de instrumentos congêneres, tais como convênios, termos de 
cooperação ou termos de fomento, firmados com entidades sem fins lucrativos. O termo de parceria é 
modalidade de ajuste destinada à promoção de mútua cooperação da entidade qualificada como Oscip 
com o Poder Público, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 
3º da Lei 9.790/1999, com natureza jurídica diversa da do contrato. Acórdão nº 2320/2019-Plenário, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 285, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.1.2 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. Atestado de 
capacidade técnica. Capacidade técnico-operacional. Obras e serviços de engenharia. CREA. 
ART. Para fins de habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de obras e 
serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante, podendo ser 
solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica 
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais 
vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações 
constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes.. Acórdão nº 2326/2019-Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU Nº 285, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/. 
 
1.1.3 Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação de licitante. 
Capital social. Capital social integralizado. Limite mínimo. É ilegal a exigência, como condição 
de habilitação em licitação, de capital social integralizado mínimo. Tal exigência extrapola o comando 
contido no art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei 8.666/1993, que prevê tão somente a comprovação de capital 
mínimo como alternativa para a qualificação econômico-financeira dos licitantes. Acórdão nº 
2326/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 285, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.1.4 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Capacidade técnico-operacional. 
Experiência. Valor. Relevância. A exigência de comprovação de experiência anterior, para fins de 
qualificação técnico-operacional, na prestação de serviços que não são, simultaneamente, de maior 
relevância técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 
14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263. Acórdão nº 2474/2019 – Plenário, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 287, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 
 
1.1.5 Licitação. Bens e serviços de informática. Medição. Critério. Os órgãos e as entidades 
da Administração Pública Federal devem evitar contratações de serviços de suporte contínuo de 
tecnologia da informação baseadas na métrica UST (Unidade de Serviços Técnicos), cujo mecanismo 
de faturamento leva em conta a quantidade de incidentes e problemas relatados por usuários do ente 
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público contratante, uma vez que, quanto mais instável e imaturo o sistema, maior a intervenção da 
empresa contratada e, por consequência, sua remuneração, não havendo estímulo à melhoria da 
infraestrutura de TI e da qualidade dos serviços prestados. Acórdão nº 2502/2019-Plenário, Boletim 
de Jurisprudência TCU nº 287, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.. 
 
1.1.6 Licitação. Obras e serviços de engenharia. Orçamento estimativo. Medição. 
Administração local (Obra pública). Os editais de licitação de obras públicas devem prever critério 
objetivo de medição para a administração local, com pagamentos proporcionais à execução financeira 
da obra, abstendo-se de prever o custeio desse item como um valor mensal fixo. Acórdão nº 
2512/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 287, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  
 
1.1.7 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Quantidade. Limite mínimo. Capacidade 
técnico -profissional. A exigência de quantitativo mínimo para fins de comprovação da capacidade 
técnico -profissional contraria o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 2521/2019-
Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 287, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  
 

1.1.8 O projeto básico deve ser suficiente e com nível de precisão adequado para caracterizar o 
serviço a ser contratado, e a empresa que o elaborar não poderá participar do procedimento 
licitatório. Trata-se de Tomada de Contas Especial, previamente autuada como Representação 
noticiando irregularidades em processo licitatório, modalidade tomada de preço, cujo objetivo era o 
recrutamento de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria na área 
de saúde, incluindo inquérito e análises epidemiológicas, levantamento de informações, entre 
outros. Antes de adentrar no mérito, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, ressaltou que a 
documentação constante dos autos foi encaminhada após instauração de Comissão Parlamentar de 
Inquérito na Câmara Municipal, que, em relatório final, concluiu pela ocorrência de diversas 
irregularidades na condução do procedimento licitatório, sem apontar, contudo, dano ao erário. 
Somadas às irregularidades apuradas no âmbito deste Tribunal, passou à análise do projeto básico 
apresentado pela empresa vencedora do processo licitatório. Acorde manifestação inicial do órgão 
ministerial, a documentação apresentada pela Secretária Municipal de Saúde, quando da requisição de 
licitação para contratação de empresa especializada para implementação e desenvolvimento do “Projeto 
Construindo Saúde”, foi acompanhada de um breve descritivo de atividades, na qual não se 
vislumbraram elementos suficientes para caracterização de um projeto básico e, ainda, que a licitação 
foi realizada à revelia de estudo técnico para correto enquadramento do objeto a ser contratado. Para 
ilustrar a questão, apresentou o entendimento do conselheiro Wanderley Ávila, nos autos da Denúncia 
n. 1024681, nos seguintes termos: “Um projeto básico insuficiente em informações técnicas sobre os 
serviços a serem executados, impreciso, e sem os elementos necessários e suficientes para elaboração 
de orçamentos compromete a igualdade de condições entre os licitantes e pode onerar o valor das 
propostas apresentadas, frustrando o caráter competitivo do certame e ferindo os princípios básicos da 
licitação de isonomia, eficiência e economicidade. A elaboração de um orçamento só é possível quando 
se conhece o projeto básico com todas as suas partes e metodologia de execução.”  Apontou, em 
seguida, que, junto ao descritivo de atividades apresentado na fase de solicitação do certame, foi anexada 
proposta de empresa para implantação do “Projeto Construindo Saúde”, sendo que a referida 
documentação também foi utilizada no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial, integrante do 
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edital. Neste ponto, depreendeu o relator que, privilegiando o esboço apresentado pela empresa em 
questão, incidiu em hipótese de assimetria informacional e possível concorrência desleal, o que acabou 
por direcionar o objeto contratado à empresa vencedora, em flagrante afronta ao art. 9º, I e II, da Lei 
n. 8.666/93, que veda a participação na licitação, direta ou indiretamente, do autor do projeto básico 
ou executivo, pessoa física ou jurídica. Concluiu, no caso em tela, que a empresa que, em tese, elaborou 
o projeto básico foi a única participante da tomada de preço e consequentemente, sagrou-se vencedora, 
levando a crer que o preço praticado não garantiu o interesse público, mas tão somente o interesse da 
empresa, motivo pelo qual aplicou multa individual, no montante de R$2.000,00, à Secretária Municipal 
de Saúde, que solicitou especificamente a contratação da empresa, e ao então Prefeito, que autorizou a 
contratação e foi responsável pela adjudicação e homologação do certame.  No que tange às 
irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas, a relatoria destacou a ausência de orçamento 
estimado em planilha de custos unitários, prevista no inciso II do § 2º do art. 7º da Lei n. 8.666/93, 
dispositivo que tem como objetivo, além de destacar a dotação orçamentária (e certificar-se de que há 
verba para custear a contratação), garantir que não seja pago preço superior ao praticado no mercado 
pelo serviço contratado. Relativamente à falta de justificativa dos preços contratados, trouxe 
entendimento do Tribunal de Contas da União, que em diversas oportunidades se manifestou no 
sentido de que a realização de pesquisa de mercado, previamente à fase externa da licitação, é uma 
exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive nos casos de aquisição direta (dispensa e 
inexigibilidade), composta de, no mínimo, três orçamentos distintos, sendo necessária a apresentação 
de justificativa sempre que não for possível a obtenção do número razoável de cotações. (Acórdão n. 
1.928/2011, 2ª Câmara, Rel. Min. José Jorge). Julgou procedente os apontamentos de irregularidade 
acima mencionados e aplicou multa individual no montante de R$2.000,00 à Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações e signatária do edital e ao Prefeito à época, responsável pela adjudicação e 
homologação do certame.  Ainda em exame das irregularidades apuradas por esta Corte, registrou que 
não foi instalado sistema de prontuário eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme previsto na descrição do produto a ser fornecido, indicando malversação dos recursos 
despendidos e inexecução parcial dos serviços contratados, tendo a contratada recebido integralmente 
o valor pactuado. Contudo, apesar das condutas irregulares observadas, entendeu não haver elementos 
suficientes nos autos passíveis de identificar e quantificar dano ao erário, conforme também 
manifestado pelo MPTC, diante da ausência de orçamento estimado em planilha de custos unitários e 
justificativa dos preços contratados. Acresceu que, para condenação de agentes públicos à devolução 
de valores, é necessário demonstrar tanto a ocorrência da efetiva lesividade aos cofres públicos, não 
sendo suficiente a presunção de dano, bem como sua quantificação. Logo, afastou a pretensão 
ressarcitória, mas pela execução parcial dos serviços, aplicou sanção pecuniária no montante de 
R$2.000,00 à empresa contratada e ao Prefeito à época. (Tomada de Contas Especial n. 932754, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.9 A Administração Pública pode exigir a apresentação de alvará de localização e 
funcionamento como requisito de habilitação jurídica em procedimento licitatório. Versam os 
autos sobre edital de licitação referente a pregão presencial para registro de preços, realizado por 
Prefeitura Municipal, cujo objeto era a aquisição de gêneros alimentícios. A Unidade Técnica apurou 
irregularidade quanto à ausência de indicação do valor estimado da contratação e do orçamento 
estimado em planilha de custos unitários como anexo do edital e impropriedade quanto à exigência de 
alvará de funcionamento como documento de qualificação técnica.  Em prejudicial de mérito, o relator, 
conselheiro Cláudio Couto Terrão, afastou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do 
Tribunal, arguida pelo Ministério Público de Contas, considerando que a interrupção da prescrição 
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inicial ocorreu menos de 5 anos após a ocorrência dos fatos em análise, e ainda não decorreram 5 anos 
desde a ocorrência da primeira causa interruptiva. Posteriormente, adentrou no mérito, analisando, 
inicialmente, a ausência, no corpo do edital, da indicação do valor estimado da contratação e do 
orçamento estimado em planilha de custos unitários, bem como que, em consulta ao sítio oficial da 
Prefeitura, não se visualizou a publicação do edital em comento com tal indicação. Em sede de defesa, 
os responsáveis argumentaram que o pregão é uma modalidade diferenciada de licitação e, de tão 
específica e sui generis, possui lei própria para o reger, a Lei 10.520/2002, sendo que o legislador optou 
por não prever a obrigatoriedade de indicação do valor estimado no edital, visando alcançar o binômio 
qualidade/preço mais favorável à Administração Pública. Diante deste cenário, ressaltou que a 
obrigatoriedade de divulgação do orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários, 
como anexo do edital, sempre foi objeto de divergência na doutrina e na jurisprudência, e que a própria 
jurisprudência do TCU variou entre uma e outra corrente, culminando por se modificar, passando a 
adotar, como base, o Acórdão n. 114/2007-P, segundo o qual, na modalidade pregão, a anexação do 
orçamento ao edital não é obrigatória, bastando a sua inclusão no respectivo procedimento 
administrativo, uma vez que a Lei n. 8.666/93 somente é aplicável aos pregões de forma subsidiária. 
Salientou, ainda, que este posicionamento também foi adotado por este Tribunal, a exemplo do 
julgamento do Recurso Ordinário n. 887858, deliberado na sessão Plenária de 27.08.14, pela 
discricionariedade da anexação do orçamento ao edital do pregão, entendendo necessária apenas a 
ampla cotação do preço unitário dos produtos licitados, na fase interna do procedimento licitatório. 
Entretanto, uma vez que o processo não foi instruído com a fase interna do procedimento licitatório, 
em observância aos princípios da racionalidade administrativa, da economicidade e da eficiência e uma 
vez ausente o “interesse-utilidade” da aplicação de sanção e da continuidade da ação de controle, 
considerou ser suficiente a expedição de recomendação para que o município elabore, em todas as 
licitações que realizar, o adequado orçamento estimado em planilhas de custos unitários.  Relativamente 
à exigência de Alvará de Localização e Funcionamento – ALF como documento de qualificação técnica, 
reconheceu que a jurisprudência deste Tribunal tem sido oscilante, podendo ser identificadas quatro 
correntes decisórias recentes nas duas Câmaras. A primeira delas entende que a inclusão do ALF como 
exigência no edital do certame é irregular e sujeita o responsável à sanção de multa (Denúncia n. 932653, 
Segunda Câmara, Rel. Cons. Wanderley Ávila, sessão de 01.03.18); a segunda compreende, igualmente, 
a irregularidade dessa exigência, porém, deixa de aplicar a penalidade de multa por considerar prática 
corriqueira na Administração Pública, não qualificada como má-fé e da qual não exsurgem prejuízos à 
concorrência (Denúncia n. 1007661, Segunda Câmara, Rel. Cons. Gilberto Diniz, sessão de 14.12.17); 
em sentido diverso, há julgamento que considerou regular, no caso concreto, a exigência de 
apresentação de ALF para a habilitação, tendo em vista a peculiaridade do objeto licitado, qual seja, 
aquisição de alimentos, que tornaria a submissão do licitante à inspeção da Vigilância Sanitária e a 
obtenção da licença verdadeira condição sine qua non para o exercício da própria atividade profissional 
(Denúncia n. 932541, Primeira Câmara, Rel. Cons. Sebastião Helvecio, sessão de 28.11.17); por fim, a 
última corrente estabelece a regularidade, genérica e abstrata, da exigência de ALF, porquanto 
“independentemente da natureza das atividades exercidas (podendo, ou não, terem impacto sanitário 
ou ambiental), o estabelecimento empresarial somente funcionará de forma regular se o empresário ou 
sociedade empresária estiver munida do alvará de localização e funcionamento” (Denúncia n. 1031622, 
Primeira Câmara, Rel. Cons. Mauri Torres, sessão de 25.09.18). Explanou o relator que, após filiar-se à 
primeira dessas linhas jurisprudenciais, na Denúncia n. 1012173 de sua relatoria, em reanálise da 
questão, propiciada pelos Embargos de Declaração n. 1071370, opostos em face de deliberação em 
sessão da Segunda Câmara, da Denúncia n. 1012173, alterou seu entendimento acerca do tema, 
considerando regular a exigência, pelo responsável, de apresentação de ALF no procedimento 
licitatório, ressaltando, todavia, que ela deve constar como requisito de habilitação jurídica e não 
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técnica.  Isto posto, julgou regular o pregão presencial para registro de preços quanto aos itens 
abordados, extinguindo o processo com resolução de mérito, e recomendando a elaboração, em todas 
as licitações seguintes, do adequado orçamento estimado em planilhas de custos unitários. O voto do 
relator foi aprovado por unanimidade. Edital de Licitação n. 923917, Informativo de Jurisprudência 
TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.10 A contratação conjunta de fornecimento de produto e serviços, quando possuírem 
estreita relação, insere-se na discricionariedade do gestor público.  Trata-se de Denúncia em face 
de edital de processo licitatório do tipo menor preço por lote, promovido por Prefeitura Municipal, 
objetivando o registro de preços para futuras e parceladas aquisições de pneus novos, serviços de 
montagem dos pneus, balanceamento das rodas, alinhamento e cambagem dos veículos da frota 
municipal e/ou sob responsabilidade do município. Aduziu o denunciante, em síntese, que a junção do 
fornecimento de pneus com a prestação de serviços, no mesmo lote, incorre em flagrante afronta aos 
princípios da isonomia, da proporcionalidade, da competitividade e, principalmente, da razoabilidade, 
eis que impossibilita a participação de “empresas que não trabalham com prestação de serviços de 
alinhamento, balanceamento e outros serviços”, em afronta ao disposto no inciso I, do § 1º, do art. 3º, 
da Lei n. 8.666/93.  A princípio, o conselheiro relator, Wanderley Ávila, destacou os seguintes registros 
constantes do termo de referência anexo ao edital: subdivisão da licitação em lotes, facultando ao 
licitante a participação em quantos lotes forem de interesse; inexistência, no quadro de funcionários, de 
profissionais aptos à execução dos serviços como justificativa para a contratação em conjunto de 
produtos e serviços, além da diminuição dos gastos com revisões e garantia do conforto/segurança dos 
empregados que utilizam a frota em questão.  Salientou o posicionamento da Unidade Técnica que, da 
análise do edital, trouxe excerto da decisão nos autos da Denúncia n. 880588, de relatoria da Conselheira 
Adriene Andrade, para opinar pela improcedência da Denúncia: “Ainda que exista a possibilidade de 
realização separada de contratação para aquisição de pneus e prestação de serviços relacionados a sua 
utilização, entendo, a par da discricionariedade do gestor, que a opção pela licitação da forma mais 
conveniente para a Administração é justificável, uma vez que cabe ao administrador avaliar não só a 
realização da melhor compra quanto ao preço, mas também quanto à prestação do objeto envolvido. 
Se a necessidade da Administração não se esgota no fornecimento do produto, sendo necessária a 
prestação de serviços para a sua utilização, que pode ser realizada pelo mesmo fornecedor, considero 
que o gestor optou pela melhor prestação do objeto pretendido e, por essa razão, não identifico 
restrição à competitividade e, consequentemente, irregularidade no item apontado.”  Ressaltou que o § 
1º do art. 23 da Lei n. 8.666/93 prevê o parcelamento do objeto como regra geral, quando comprovado 
ser técnica e economicamente viável, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 
no mercado e à ampla competitividade, sem perda da economia de escala. Ato contínuo, verificou que 
a Administração observou o comando legal supracitado, dividindo o objeto em 34 lotes, e, em cada 
lote, juntou o fornecimento dos pneus com serviços descritos, o que vai ao encontro de posicionamento 
já adotado por este Tribunal, pela regularidade da discutida vinculação do fornecimento com os 
serviços, por ocasião do julgamento da Denúncia n. 932606, de relatoria do Conselheiro José Alves 
Viana, em sessão da Segunda Câmara do dia 16.04.2015, acompanhado à unanimidade, no seguinte 
sentido: “Quanto à atrelação do fornecimento de peças e manutenção dos veículos no mesmo objeto, 
é correto o entendimento do defendente, além de propiciar agilidade na realização dos serviços. Tal 
modalidade de objeto, fornecimento e manutenção, é comum nas licitações realizadas em vários órgãos 
da administração pública brasileira, como TCU, CNJ e o próprio TCEMG. Destarte, as exigências 
editalícias, objeto da denúncia, corroboram para preservar o princípio da supremacia do interesse 
público, já bastante esclarecido pela doutrina, como se segue: (...)”  Acrescentou que a reunião de 
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fornecimento de pneus, com os serviços de montagem ou alinhamento, balanceamento e cambagem, 
não prejudica a competitividade, colaborando para o aumento do interesse na licitação, bem como para 
o alcance da melhor proposta, tendo em vista que, com o maior volume do objeto atribuído a um 
mesmo fornecedor, são reduzidos alguns custos operacionais, como frete, e atingida a economia de 
escala, favorecendo o alcance do melhor preço. Afirmou que o gerenciamento dos contratos se torna 
mais eficiente e eficaz para a atividade da Administração, facilitando o acompanhamento, uma vez que 
a mesma empresa que fornecerá os pneus será responsável pela sua montagem, e, para alguns lotes, 
pelos demais serviços, tornando possível a sua junção com o fornecimento, devido à relação estrita 
entre eles.  Por conseguinte, não vislumbrou irregularidade no procedimento licitatório, ao reunir no 
mesmo lote, o fornecimento de produtos e prestação de serviços, restando atendido o disposto no 
art. 23, §1º, da Lei n. 8.666/93, razão pela qual julgou improcedente a presente denúncia, sendo 
acompanhado por unanimidade. Denúncia n. 1054175, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 
205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.1.11 O fracasso e a anulação de licitações pretéritas, realizadas para a contratação dos mesmos 
objetos, são circunstâncias que justificam a contratação direta.  Tratam os autos de Representação 
encaminhada por presidente de comissão de licitação de município, por meio da qual noticia 
contratação supostamente irregular, por dispensa de licitação, objetivando a prestação de serviços de 
análises clínicas laboratoriais para atendimento das demandas dos pacientes do SUS da municipalidade. 
Sustenta a representante ser irregular a deflagração de processo de contratação direta por dispensa de 
licitação, com fundamento no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, que dispõe sobresituação emergencial, 
tendo em vista existir processo licitatório em curso para a contratação do mesmo objeto. O relator, 
conselheiro substituto Victor Meyer, destacou que o exame técnico revelou que a contratação direta 
realizada pelo município fora motivada pela impossibilidade de contratação dos serviços por meio de 
regular procedimento licitatório. Em consonância com o estudo técnico, afirmou que, se tratando de 
serviços concernentes à área de saúde, mostra-se evidenciada a relevância do objeto para a 
administração pública e, especialmente, para a própria população. Enfatizou, ainda, que os elementos 
colhidos pela unidade técnica demonstram que a situação emergencial que justificou a dispensa de 
licitação se deu diante das sucessivas tentativas frustradas da administração de obter a prestação dos 
serviços, a começar por chamamento público e, posteriormente, processo licitatório e pregão 
presencial, anulados espontaneamente em virtude de irregularidades apuradas por este Tribunal, e, 
ainda, pela dispensa de licitação, julgada irregular nos autos da Denúncia n. 951970, com determinação 
de realização de novo procedimento licitatório. Oportunamente, o relator salientou que a unidade 
técnica apontou em seu relatório que, ainda que se trate de contratação por emergência, calamidade 
pública, ou envolvendo prestador de serviços exclusivo, é necessário justificar o preço e a razão da 
escolha do contratado, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.666/93, e que, no caso em tela, verificou-se 
que o gestor realizou, efetivamente, pesquisa de preços junto a prestadores do ramo pertinente, a fim 
de cotejar os valores praticados no mercado, optando pela contratação direta com a prestadora cujo 
orçamento se apresentou como o de menor valor.  Afirmou, por derradeiro, que eventual desídia do 
administrador público, seja ela a título de dolo ou culpa, que ensejou na frustração das licitações 
pretéritas e na anulação de outra, não desnatura, per si, o caráter emergencial da demanda que culminou 
na contratação, de acordo com entendimento perfilhado pelo TCU: “Assim, de acordo com o novo 
entendimento desta Corte, a contratação direta também seria possível quando a situação de emergência 
decorresse da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos púbicos, 
pois, a inércia do servidor, culposa ou dolosa, não pode vir em prejuízo de interesse público maior a ser tutelado pela 
Administração” (TCU. Acórdão n. 2.369/2009, Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler, Sessão de 
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07.10.2009). “A situação prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93 não distingue a emergência real, 
resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, sendo cabível, em 
ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente caracterizada a urgência de 
atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares”. (TCU. Acórdão n. 1138/2011, 
Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar, Sessão de 04.05.2011). Sustentou, em conclusão, ser induvidoso 
que os serviços em questão são essenciais para atendimento dos usuários do SUS e não poderia a 
administração municipal ficar deles desguarnecida ao longo do período de tramitação do processo 
licitatório em andamento, o que legitimaria a justificativa apresentada para a contratação direta com 
fundamento no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93. Feitas essas considerações e não tendo sido apontado 
indício de dano ao erário, acolheu integralmente as conclusões do relatório técnico e do parecer do 
Ministério Público de Contas para considerar improcedente a presente representação. A proposta de 
voto foi acompanhada por unanimidade. Representação n. 997564, Informativo de Jurisprudência 
TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.12 A concessão de benefício tributário para licitantes sediados no Estado de Minas Gerais 
não ofende, em um primeiro momento, o princípio da isonomia das licitações.  Trata-se de 
Denúncia, com pedido de liminar, em face de edital de Pregão Eletrônico, deflagrado por fundação, 
para contratação de serviço de transporte de medicamentos. A denunciante sustenta, basicamente, que 
o instrumento convocatório apresenta regras, referentes à elaboração da proposta comercial, que estão 
sendo questionadas judicialmente, o que poderia comprometer a lisura do processo, promover a futura 
anulação ou revogação do certame, bem como violar o princípio da impessoalidade e da economicidade. 
Segundo a denunciante, existiriam duas ações diretas de inconstitucionalidade em face do Decreto 
Estadual n. 43.080/02, que aprova o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ambas aguardando julgamento, em virtude da adoção do procedimento abreviado 
previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter 
definitivo. Distribuída à relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão, o pedido liminar de suspensão 
do certame foi indeferido por ele, por entender que não fora demonstrada a probabilidade do direito 
alegado, uma vez que as leis e os atos administrativos gozam, no ordenamento jurídico, da presunção 
de constitucionalidade/legalidade, que não pode ser afastada pela mera arguição de 
inconstitucionalidade de seu conteúdo, sem que haja decisão definitiva do Poder Judiciário. Em 
consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, constatou-se, até o momento da deliberação desta 
Denúncia, que as ações diretas de inconstitucionalidade não haviam sido julgadas e que, portanto, não 
foram decididas de forma definitiva, formando coisa julgada material. Destacou, inicialmente, o item 
do edital em apreço, o qual se fundamenta no Decreto Estadual n. 43.080/02, que determina que os 
fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS, conforme dispõe 
o citado decreto, deveriam informar, na proposta, os valores com e sem ICMS. Quanto à alegação da 
denunciante de que o ato convocatório apresenta regras referentes à elaboração da proposta comercial, 
as quais estão sendo questionadas judicialmente por meio de ADI, expôs o posicionamento da Unidade 
Técnica, no sentido de que os requisitos exigidos para fruição da isenção são de competência da 
Administração Tributária, e não da Administração Licitante, sendo, portanto, irrelevante para esta se o 
valor da proposta vencedora se deve à isenção do ICMS. A esse respeito, trouxe manifestação da 
Coordenadoria de Fiscalização de Editais de Licitação, que, ao enfrentar o tema nos autos da 
Denúncia n. 1048066, pronunciou que a referida isenção já foi formalmente incorporada à legislação 
tributária interna de quase todos os Estados-Membros, bem como adotada expressamente nos 
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procedimentos licitatórios realizados em seu território, não havendo de se falar em benefício a 
determinados licitantes em detrimento de outros, uma vez que a matéria se refere à competência 
tributária do Estado prevista na Constituição Federal e regulada pelas leis estaduais correlatas. Ademais, 
nesse mesmo sentido, a relatoria trouxe ainda, entendimento do Tribunal Pleno, nos autos da 
Consulta n. 888173, na sessão do dia 16.10.13, na qual restou consignado que a concessão de benefício 
fiscal consiste em condição fático-jurídica apriorística que, por não dizer respeito ao procedimento 
licitatório em si, não pode ser objeto de análise pelo Tribunal de Contas a pretexto de sua repercussão 
sobre o princípio da isonomia previsto no art. 3º da Lei n. 8.666/93. Em conclusão, ressaltou que, 
embora na Consulta n. 888173 tenha se manifestado contrariamente ao entendimento da tese 
vencedora, acompanhou a posição majoritária, refletida na manifestação técnica e no parecer do 
Ministério Público de Contas, para considerar que as alegações da denunciante não mereciam prosperar, 
razão pela qual entendeu que a presente Denúncia fosse julgada improcedente. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Denúncia n. 1072579, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 205/19, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.1.13 Representação da Lei n° 8.666/93 convertida em Tomada de Contas Extraordinária. 
Servidor efetivo afastado judicialmente. Ausência de ilegalidade na contratação. 
Recomendação e determinação. Improcedência da Representação. Representação da Lei n° 
8.666/93 proposta em face do Município, em razão da realização de licitação na modalidade de dispensa 
de licitação com a finalidade de contratação de serviços na área jurídica, convertida em Tomada de 
Contas Extraordinária. O Representante assegurou que o Município possui um advogado apto a prestar 
os serviços objeto da licitação ora questionada. Afirmou que conforme pode-se aferir, a referida 
licitação provoca um vínculo empregatício com o Município, por se tratar de uma jornada de trabalho 
continuada e sob exigências da prefeitura. Oras, conforme foi acima relatado são 20h semanais sob 
cumprimento de jornada de trabalho. Além da terceirização indevida, nota-se, ainda um desvio de 
finalidade da referida, pois o contratado a prestar os serviços, submete-se ao regime de servidor público, 
assim gerando o famoso vínculo empregatício, sendo que tal, apenas pode ocorrer mediante a concurso 
público. Entende-se que o gestor fez o que estava ao seu alcance e da melhor forma a atender a 
legalidade e urgência que o caso demandava tanto na contratação por dispensa de licitação com prazo 
razoável e determinado, e com valor justo, bem como na criação de cargo em comissão objetivando 
suprir premente necessidade da administração municipal. Como bem lembrou o membro do Parquet 
de Contas, não há impedimento, inclusive em relação ao Prejulgado n° 06, desta Corte, para a criação 
de um cargo comissionado de Procurador-Geral do Município para que possa também atuar em juízo 
sem os impedimentos a que estão adstritos os assessores jurídicos. Assim, considerando não se ter 
vislumbrado qualquer ilegalidade ou dano ao erário seja na contratação via procedimento licitatório de 
dispensa, seja na contratação para o exercício de cargo em comissão para suprir a ausência de servidor 
afastado judicialmente, proponho a improcedência da Representação, julgando regulares as contas 
extraordinariamente convertidas. Acatar ainda as sugestões ministeriais de emissão de recomendação 
ao atual Prefeito para que avalie a oportunidade e conveniência de alteração da nomenclatura e 
atribuições do cargo comissionado de assessor jurídico para o de Procurador-Geral. Processo nº 
664110/1, Acórdão nº 2692/19 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 66, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

1.1.14 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratação de escritório de advocacia. Situação 
emergencial. Ordem judicial. Contratação devidamente justificada. Pareceres uniformes. Pela 
improcedência. No curso da instrução processual deste feito verificou-se que a contratação do 
escritório de advocacia, ocorreu em cumprimento a uma determinação judicial, em caráter de urgência 
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para suprir o atendimento de petição em 4800 ações, além do executivo fiscal, sob pena de 
caracterização de ato de improbidade administrativa. Nada obstante, verificou o órgão ministerial que 
“o Município possui 4 vagas criadas para o cargo de Advogado, e que todas encontram-se atualmente 
ocupadas. Ainda, em acesso ao Portal Informação para Todos, verifica-se que não foi localizada a 
formalização de contratos tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos, demonstrando que foram 
adotadas medidas efetivas para que as demandas judiciais envolvendo a Municipalidade fossem 
atendidas exclusivamente por servidores de carreira”. Diante do exposto, o voto é pela improcedência 
da presente Representação, haja vista que restou justificada a contratação e afastada a suposta 
ilegalidade. Processo nº 77.346/14, Acórdão nº 2657/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 66, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

1.1.15 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratação de escritório de advocacia. Situação 
emergencial. Ordem judicial. Contratação devidamente justificada. Pareceres uniformes. Pela 
improcedência. No curso da instrução processual deste feito verificou-se que a contratação do 
escritório de advocacia, ocorreu em cumprimento a uma determinação judicial, em caráter de urgência 
para suprir o atendimento de petição em 4800 ações, além do executivo fiscal, sob pena de 
caracterização de ato de improbidade administrativa. Nada obstante, verificou o órgão ministerial que 
“o Município possui 4 vagas criadas para o cargo de Advogado, e que todas encontram-se atualmente 
ocupadas. Ainda, em acesso ao Portal Informação para Todos, verifica-se que não foi localizada a 
formalização de contratos tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos, demonstrando que foram 
adotadas medidas efetivas para que as demandas judiciais envolvendo a Municipalidade fossem 
atendidas exclusivamente por servidores de carreira”. Diante do exposto, o voto é pela improcedência 
da presente Representação, haja vista que restou justificada a contratação e afastada a suposta 
ilegalidade. Processo nº 773461/14, Acórdão nº 2657/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
TCEPR nº 66, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf. 

1.1.16 Para fins da habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de obras 
e serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante, 
podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de 
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional 
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de 
conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em 
nome das licitantes. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na Tomada 
de Preços 1/CPL-M/2019, conduzida pelo município de Alta Floresta do Oeste/RO (com recursos de 
convênio), cujo objeto era a “implantação de iluminação e paisagismo na praça Castelo Branco”, localizada no 
referido município. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque cláusula do edital que exigia 
apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional da pessoa jurídica licitante, acompanhado 
da respectiva certidão de acervo técnico (CAT) e anotação de responsabilidade técnica (ART), 
comprovando a execução de serviços compatíveis ou semelhantes ao objeto da licitação. Em seu voto, 
o relator assinalou, preliminarmente, que alguns julgados do TCU consideraram irregular a exigência 
de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório 
fosse registrada ou averbada junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 
veda a emissão de CAT em nome de pessoa jurídica. Para tanto, citou os Acórdãos 128/2012-2ª 
Câmara, 655/2016-Plenário e 205/2017-Plenário. Segundo os referidos julgados, a exigência de 
atestados registrados nas entidades profissionais competentes deveria limitar-se à capacitação técnico-
profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Não obstante esses 
precedentes, o relator entendeu que a questão merecia análise mais aprofundada, na mesma linha do 
julgamento do Acórdão 1.674/2018-Plenário. Ressaltou, inicialmente, que todos os julgados que 
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vedaram a exigência do registro dos atestados de capacidade técnico-operacional no conselho de 
fiscalização profissional adotaram essa interpretação apenas com base em dispositivo da mencionada 
resolução do Confea. Ponderou, no entanto, que a leitura do art. 30 da Lei 8.666/1993 permitiria 
conclusão de que não seria ilegal a exigência de atestados técnico-operacionais registrados no conselho 
de fiscalização competente, verbis: “Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - 
registro ou inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (....) § 1º A comprovação 
de aptidão referida no inciso II do ‘caput’ deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: (...)”. Para ele, o inciso II, mencionado no § 1º acima transcrito, refere-
se tanto à qualificação técnico-operacional da licitante quanto à qualificação técnico-profissional do seu 
quadro técnico. Defendeu também que, no caso específico de obras e serviços de engenharia, o 
entendimento poderia ser aprimorado com base no voto condutor do Acórdão 1.674/2018-Plenário, 
em que restou assente: “Consequentemente, a melhor técnica na elaboração de editais seria não exigir a certidão de 
acervo técnico, em sentido estrito, de uma empresa, já que este termo remete especificamente ao documento (CAT) que é 
emitido pelo Crea à luz da supracitada Resolução-Confea 1.025/2009. Logo, o mais correto para pessoas jurídicas seria 
exigir uma comprovação da sua capacidade técnica, em sentido amplo, que, por exemplo, poderia ser parcialmente atestada, 
no aspecto da equipe, pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro, sem prejuízo da 
necessidade de comprovação de aptidão relativa a outros aspectos (instalações, aparelhamento)”. Destarte, não haveria, 
a seu ver, incompatibilidade com o normativo do Confea se o edital exigisse a apresentação do atestado 
de capacidade técnica em nome da pessoa jurídica, mas que, para fins exclusivos de verificação da 
autenticidade desses atestados, fossem também encaminhadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou 
anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas em nome dos respectivos responsáveis técnicos, 
pessoas físicas, isso porque a CAT contém número de controle que permite consulta acerca das suas 
autenticidade e validade por meio da rede mundial de computadores (art. 56 da Resolução Confea 
1.025/2009). O relator concluiu afirmando que “o escorreito exame da qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional não pode prescindir de ambos os documentos: as certidões de acervo técnico e os atestados de capacidade técnica 
a ela vinculados”. Por fim, entendeu que os integrantes da comissão de licitação, utilizando-se do poder-
dever de diligência que lhes foi conferido pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, poderiam solicitar das 
licitantes as certidões de acervo técnico ou, alternativamente, as anotações de responsabilidade técnica 
dos profissionais que participaram dos serviços descritos no atestado técnico, fornecido pelo 
contratante à construtora. Assim, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu, entre outras 
deliberações, dar ciência à Prefeitura de Alta Floresta do Oeste/RO que, para fins de habilitação 
técnico-operacional das licitantes em certames visando à contratação de obras e serviços de engenharia, 
“devem ser exigidos atestados técnico-operacionais emitidos em nome da licitante, podendo ser solicitadas as certidões de 
acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de 
fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir 
autenticidade e veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes”. Acórdão 
2326/2019 Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e Contratos, nº 379, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

1.1.17 O uso de demonstrações financeiras isonômicas com a finalidade de demonstrar 
qualificação econômico-financeira justifica a declaração de idoneidade da empresa 
responsável para participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal (art. 46 
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da Lei 8.443/1992). Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações (SUPEL) do Governo do Estado de Rondônia, 
relacionadas à incapacidade econômico-financeira de empresas vencedoras de concorrências públicas 
destinadas a pavimentação asfáltica no município de Rolim de Moura/RO, com recursos de convênios. 
Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o fato de a empresa vencedora das Concorrências 
20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27/18/CPLO/SUPEL/RO haver apresentado documentação com balanços 
orçamentários inidôneos, em afronta ao art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993, e ao art. 176, caput, incisos 
I e III, c/c o § 1º, da Lei 6.404/1976. Em especial, foi constatado que, no ano de 2013, havia uma 
diferença no valor de R$ 1.006.660,29 entre a receita auferida pela empresa informada pelos entes 
federativos, no valor de R$ 2.750.529,77, e o declarado na Demonstração de Resultado do Exercício 
(DRE) daquele ano, no valor de R$1.743.869,48, e, no ano de 2014, uma nova diferença no valor de 
R$ 647.465,03 entre a receita informada pelos entes federativos e a apurada nos portais de transparência, 
no valor de R$ 4.129.501,83, e a declarada na DRE, no valor de R$ 3.482.036,80. Em sua defesa, a 
empresa alegou, em suma, que “a divergência em relação aos valores do faturamento foi oriunda de equívocos, e não 
de conduta fraudulenta para obter vantagens em licitações públicas, bem como que já teria efetuado as retificações devidas”. 
Exame da unidade técnica demonstrou que, nos documentos anexados, não havia nenhuma declaração 
retificadora, mas apenas requerimentos encaminhados à Junta Comercial do Estado de Rondônia, os 
quais não comprovavam se, de fato, teria havido retificação. No que concerne aos reflexos da prática 
irregular nas referidas concorrências, a unidade técnica assinalou: “A Lei 6.404/1976, art. 176, caput, 
inciso I e III c/c §1º, prevê expressamente que as demonstrações financeiras, entre elas o balanço patrimonial e a 
demonstração do resultado do exercício, serão publicadas com os valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior e que as demonstrações financeiras deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da empresa e as 
mutações ocorridas no exercício. Isto significa que, em razão de haver um encadeamento lógico e contábil entre os balanços 
patrimoniais de um ano e o seu seguinte, a informação errônea contida em um balanço patrimonial terá a característica 
de projetar erros sucessivos em todos os balanços patrimoniais seguintes ao do ano em que houver o erro, somente cessando 
essa cadeia de eventos se for retificada e corrigida a informação errônea. Além disso, a declaração na DRE referente ao 
exercício de 2014, no valor de R$ 3.482.036,80, manteve a empresa na situação de EPP, já se tivesse declarado a 
quantia recebida de recursos federais naquele ano, no valor de R$ 4.129.501,83, a empresa deixaria de ser enquadrada 
como EPP e não poderia usufruir de um regime tributário mais benéfico. Assim, a empresa, ao não contabilizar todas as 
receitas oriundas da Administração Pública no ano de 2014, cometeu fraudes tributária e contábil”. Em seu voto, 
anuindo ao entendimento esposado pela unidade instrutiva, o relator ressaltou que a grave 
irregularidade relacionada à apresentação de documentação para habilitação com balanços 
orçamentários inidôneos “justifica a declaração de inidoneidade da empresa para participar de licitação na 
administração pública federal, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992”. Quanto à dosimetria da pena, o relator 
arbitrou em dois anos a sanção da empresa, levando em conta que: “o ato irregular de não contabilizar todas 
as receitas nos exercícios de 2013 e 2014 contaminou os demonstrativos contábeis desses anos e dos subsequentes”, não 
havia notícia de retificação dos dados, “a não contabilização permitiu que a empresa usufruísse irregularmente da 
condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP), ao menos durante o exercício de 2014”, e, por fim, “a omissão não 
permite aferir a real situação econômico-financeira da empresa para participar de licitação e honrar os compromissos daí 
advindos”. Assim, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao Governo do 
Estado de Rondônia a anulação do “ato administrativo que habilitou a empresa nas Concorrências 20, 21, 22, 
23, 24, 26 e 27/18/CPLO/SUPEL/RO, pelo fato de ter apresentado documentação para habilitação com balanços 
orçamentários inidôneos”. O Pleno decidiu também “declarar a inidoneidade da empresa para participar, por 2 
(dois) anos, de licitação na administração pública federal”, além de recomendar à Superintendência Estadual de 
Compras e Licitações do Governo do Estado de Rondônia que, “havendo dúvidas sobre o enquadramento de 
licitante na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, segundo os parâmetros estabelecidos no art. 3º da 
Lei Complementar 123/2006, além de realizar as pesquisas pertinentes nos sistemas de pagamento da administração 
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pública federal, solicite à licitante a apresentação dos documentos contábeis aptos a demonstrar a correção e a veracidade 
de sua declaração de qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de usufruto dos benefícios da 
referida lei”. Acórdão 2445/2019 Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e 
Contratos, nº 379, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm. 

1.1.18 Possibilidade de contratar empresa especializada em concurso público tendo como 
critério o pagamento dos serviços contratados com recursos advindos das taxas de inscrições. 
Em Consulta formulada pelo Presidente de Câmara Municipal sobre contratação de empresa 
especializada em concurso público para provimento de cargos no Legislativo Municipal, tendo como 
critério de pagamento o valor por candidato efetivamente inscrito, efetuando o pagamento dos serviços 
contratados com recursos provenientes das taxas de inscrições. O Relator corroborou com o 
entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), que foi acompanhado pelo Ministério 
Público de Contas (MPC). Respondeu que é possível a realização de procedimento licitatório pelo 
Poder Executivo com o objetivo de contratar empresa especializada com vistas à realização de concurso 
público para provimento de cargos do Poder Legislativo, mediante a formalização de convênio entre 
os dois Poderes, utilizando-se os recursos provenientes das taxas de inscrição como forma de 
compensação dos custos, sendo que, as receitas e as despesas terão natureza intraorçamentária, e os 
gastos que excederem ao montante arrecadado com as taxas de inscrição deverão ser considerados para 
efeito do art. 29-A da CF. Ressaltou-se que é lícita a contratação de serviço para realização de concurso 
público com fundamento na fixação de critérios de remuneração da contratada, baseados na quantidade 
de inscritos, com previsão de valores máximos e mínimos no contrato, de modo a contemplar os custos 
fixos e variáveis do conjunto de serviços, em referência ao preço e a remuneração dos outros fatores 
que possam vir a interferir nos custos e nas características dos serviços. Destacou-se que as receitas 
oriundas do pagamento de inscrições pelos candidatos constituem receitas públicas dos municípios e, 
assim como as despesas, devem ser contabilizadas pelo Poder Executivo na forma estabelecida na Lei 
nº 4.320/1964 e que, se a quantia arrecada com as taxas de inscrições for maior que a despesa total 
executada com o concurso, as sobras deverão integrar as receitas públicas ordinárias do município. A 
proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00012/19, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 12/19, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/11/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-12-PDF.pdf.  

1.1.19 Terceiro Setor. Parecer em Consulta TC nº 18/2019-Plenário. Sobre a aquisição de bens 
e serviços por organização da sociedade civil para execução de plano de trabalho celebrado 
nos moldes da Lei Federal nº 13.019/14.  Trata-se de consulta formulada pela Secretária da Secretaria 
de Estado dos Transportes e Obras Públicas – Setop, solicitando resposta para as seguintes indagações: 
“ 1 - Quanto à aquisição de bens por parte da organização da sociedade civil com recursos destinados 
à parceria, é possível a aquisição de bens e serviços por valores unitários superiores àqueles previstos 
no plano de trabalho, quando não houver alteração do valor global da parceria, sendo desnecessário 
submeter à aprovação prévia da Administração Pública? 2 - Nova cotação de preços no momento da 
aquisição dos bens ou serviços pode ser dispensada quando verificado que os valores não superam 
aqueles previstos no plano de trabalho? A aquisição de itens por valores superiores aqueles previstos 
no plano de trabalho, sem nova cotação de preços, mesmo não havendo alteração do valor global da 
parceria ensejará na devolução de recursos à Administração Pública? 3 - As alterações nos itens de 
despesa, que não comprometam a execução das metas, tampouco alterem o valor global da parceria, 
devem ser previamente analisadas e aprovadas pelo gestor? O instrumento para a sua formalização 
pode ser o apostilamento? Quando as alterações forem efetuadas sem anuência da Administração 
Pública, mas a justificativa apresentada quando da prestação de contas for acatada pelo gestor, com 
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ateste de que não houve comprometimento na execução das metas, os valores correspondentes às 
alterações efetuadas, devem ser glosados? Ao dispor que "serão glosados valores relacionados a metas 
e resultados descumpridos sem justificativa suficiente" (artigo 64, § 1° da Lei n° 13.019/2014), significa 
também admitir alterações nos itens de despesas sob justificativa? 4 - Considerando que os valores 
irrisórios não justificam, pelo princípio da eficiência e da economicidade, os gastos dispendidos para a 
análise e formalização de um termo aditivo, o uso dos rendimentos da aplicação financeira pode ser 
formalizado por apostilamento? 5 - O artigo 57 da Lei n° 13.019/2014 estabelece que "o plano de 
trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores 4 ou de metas, mediante termo aditivo 
ou por apostila ao plano de trabalho original". Quais as hipóteses para aditivo e quais para 
apostilamento? Todas as alterações devem ser autorizadas por algum instrumento? 6 - Pagamentos de 
despesas com cheques, quando não identificado dano ao erário, pode ensejar em aprovação das contas 
com ressalvas? Quais medidas a Administração Pública deve adotar nestes casos? Definir limites, 
condições e principais motivos para pagamento em espécie. 7 - De acordo com a Lei n° 13.019/2014 
a análise da prestação de contas dos termos de fomento e colaboração tem como foco o cumprimento 
do objeto e o alcance das metas e resultados esperados. O relatório de execução financeira somente 
será exigido na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho 
(artigo 66, da Lei n° 13.019/2014). Considerando esta diretriz, é possível admitir no plano de trabalho 
que a previsão das despesas seja por agrupamento de itens, sem detalhamento? Exemplo: valor global 
com alimentação, material de expediente, material de limpeza, mobiliário, equipamentos de informática, 
etc. 8 – É possível definir um valor de referência, para cobrança de ressarcimento ao erário? A cobrança 
de quantia irrisória demanda um custo superior para a movimentação da máquina administrativa, não 
revertendo em benefício ao erário, atentando contra os princípios da razoabilidade e da eficiência. Na 
identificação de valores irrisórios para ressarcimento dar-se-ia como aprovada a prestação de contas. 9 
– O artigo 46, IV da Lei nº 13.019/2014 pode ser interpretado como uma restrição à execução de obra? 
Que tipo de obra? 10 - Pode ser exigido que a previsão de despesas no plano de trabalho venha 
acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados 
no mercado, considerando o que dispõe o artigo 84 (não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o 
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993)? O princípio da economicidade previsto no artigo 5° 
é suficiente como fundamento legal para esta exigência? 11 - Quais os agentes seriam incluídos como 
"Membro de Poder", "Membro do Ministério Público" e dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública disposto no artigo 39, III, da Lei n° 13.019/2014”. O Plenário, à unanimidade, 
decidiu por responder nos termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner, 
encampado pelo relator, conforme segue: a) Prezando pela premissa da simplificação e da 
racionalização dos procedimentos disposto no art. art. 63, §1º da Lei 13.019/204, não necessita 
submeter à aprovação prévia da Administração Pública, variações razoáveis na aquisição de bens e 
serviços por valores unitários superiores àqueles previstos no plano de trabalho, quando não alterar o 
valor global da parceria firmada. Importante, atentar que a prestação de contas deverá conter elementos 
que permitam ao gestor concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, e, havendo 
constatação de descumprimento de metas e resultados no plano de trabalho, deverá ser submetido à 
Administração o relatório de execução financeira com respectivos comprovantes de despesas 
efetivamente realizadas. b) A Lei transfere a responsabilidade exclusiva à organização da sociedade civil 
o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal, entretanto, ainda que a Lei não traga a 
obrigatoriedade para cotação de preços para analisar quais são os valores praticados no mercado, não 
vejo outra medida mais apropriada do que a pesquisa de preços de mercado, para 5 verificar a 
compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, o aprovado no plano de trabalho, e 
o valor efetivo da compra ou contratação. Quanto a devolução de recursos à Administração, a Lei 
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confere em seu art. 52, o dever de serem devolvidos à Administração ao fim da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas; c) O termo disposto na pergunta – “as alterações de itens de despesa” – pode significar 
mudanças de produto, aumento de seu quantitativo ou de valor, portanto, havendo alteração, deve-se 
observar o disposto no art. 57 da Lei 13.019/2014, que permite rever metas e valores estabelecidos no 
plano de trabalho. A devolução de valores ao erário sempre dependerá da ocorrência de dano e mesmo 
que não se trate de hipótese de ressarcimento, ao verificar o descumprimento de formalidades e 
dependendo das circunstâncias, a Administração pode aplicar sanções (art. 73, Lei 13.019/2014) e 
aprovar as contas com ressalva ou, até mesmo, rejeitá-las. Os valores pertinentes a metas e resultados 
relacionados no plano de trabalho que vierem a ser descumpridos sem justificativa suficiente e aceita 
pela administração pública serão glosados. d) As alterações demandam atos que devem ser expressos 
por instrumentos formais para sua efetivação, o art. 57 da Lei admite duas modalidades: termo aditivo 
ou apostila. No entanto, o Estado não instituiu a regulamentação da Lei, que poderia trazer qual dos 
dois instrumentos seria o mais adequado ao caso, assim, ainda que o apostilamento seja o mais indicado, 
por não configurar modificação das bases ajustadas e permitir adoção de formas mais simples, ambos 
os instrumentos podem ser utilizados. e) A Lei 13.019/2014, não define quais as situações devem-se 
usar os instrumentos termo aditivo e apostila, deixando a critério do regulamento por cada ente 
federado. O Estado do Espírito ainda não regulamentou a Lei, deixando essa situação indefinida. 
Ressalta-se que as alterações devem ser formalizadas, por um ou outro instrumento, para conferir 
caráter de oficialidade. f) A aprovação de contas com ressalvas depende das circunstâncias de cada caso. 
Quanto ao pedido de que esse TCE-ES defina limites, condições e principais motivos para pagamento 
em espécie, tem-se que este órgão não pode substituir o governo estadual nessa tarefa. Vale lembrar, 
todavia, que a Lei 13.019/2014 traz uma abertura para o pagamento em espécie, devendo o Estado 
estabelecer critérios pormenorizados por meio de decreto regulamentador. g) Não é possível agrupar 
as despesas por itens, sem detalhamento; h) Não conhecer a pergunta, considerando a imprecisão do 
questionamento; i) Os recursos vinculados às parcerias sociais podem ser utilizados para pagar despesas 
de obras de adequação de espaço físico. Vedada para obras que caracterizem a ampliação de área 
construída ou a instalação de novas estruturas físicas, conforme 6 disposto na alínea “d”, inciso IX, do 
art. 45 da Lei 13.019/2014; j) Deve-se exigir que a previsão de despesas no plano de trabalho venha 
acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados 
no mercado, ainda que não tenha definição expressa na Lei e não tenha sido regulamentada por meio 
de decreto para definir qual elemento deva ser utilizado para isso, sendo, o preço praticado no mercado 
o mais indicado; k) No disposto no artigo 39, da Lei 13.019/2014, o impedimento se refere aos 
dirigentes de poderes, no caso do Executivo, são todos os seus chefes (presidente da república, 
governadores, prefeitos e seus respectivos vices). Quanto ao Legislativo, considerando seus membros: 
os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Refere-se como dirigentes os 
presidentes dessas casas de Leis. No Poder Judiciário, os dirigentes são aqueles que presidem essas 
instâncias. O Ministério Público, embora não seja um Poder, também deve ser considerado, sendo seu 
dirigente o Procurador Geral de Justiça. Estendendo-se a vedação do artigo 39 aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 
Quanto aos dirigentes de órgão ou entidade pública, o Estado é composto de um grande número de 
repartições internas, necessárias à sua organização, os dirigentes desses diversos órgãos (tais como, 
secretários estaduais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia 
mista) se referem a segunda parte do art. 39, III, Lei 13.019/2014. Parecer em Consulta TC 18/2019 – 
Plenário,  Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 97/19, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf. 
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1.1.20  Licitação. A Administração Pública não é obrigada a estabelecer edital a possibilidade 
de os licitantes apresentarem capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantia 
como alternativas à apresentação de índices contábeis exigidos na fase de qualificação 
econômico-financeira. Trata-se de representação em face da Prefeitura Municipal de Vitória visando 
apurar irregularidades no edital de Pregão Eletrônico nº 132/2019, que tinha por objeto a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de envio e recebimento de mensagens de texto 
(SMS) para celulares móveis, incluindo gerenciamento e licenciamento de uso de plataforma, 
aplicativos, infraestrutura e suporte técnico, para atender às Unidades de Saúde, Centros de Referência, 
Pronto Atendimentos e Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde. 8 Entre outras 
ocorrências, foi apontada restrição referente à exigência de que os índices de liquidez geral, corrente e 
de solvência geral fosse iguais ou superiores a 1%, sem a possibilidade de, alternativamente, comprovar-
se a existência de patrimônio líquido superior a 10% do valor estimado para contratação, como critério 
de atendimento à qualificação econômico-financeira. Analisando a questão, o relator apontou que, 
conforme preveem o artigo 31, § 2º, da Lei n. 8.666/93 e a própria instrução normativa 
supramencionada, não é obrigatório que a Administração estabeleça no ato convocatório a 
possibilidade de as licitantes que não apresentarem índices contábeis maior ou igual a 1 demonstrarem 
- para fins de habilitação-, capital mínimo, patrimônio líquido mínimo ou prestação de garantia. E frisou 
que “tal previsão é ato discricionário da administração’’. Dessa forma, concluiu que não se pode exigir 
do ente municipal que faça constar dos editais de licitação tal possibilidade. O Plenário decidiu, à 
unanimidade, conforme o voto do relator. Acórdão TC nº 1023/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 97/19, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf.  
 
1.1.21 Responsabilidade. O dano ao erário resultante de superfaturamento deve ser aferido 
tendo como critério o preço efetivamente praticado no mercado, não sendo suficiente a 
utilização de proposta de preço ofertada em licitação como paradigma. Tratam os autos de 
auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz, cujo objetivo foi o de averiguar a 
regularidade e a legalidade dos atos de gestão praticados referentes ao exercício de 2012. Dentre as 
irregularidades, foi apontado prejuízo ao erário decorrente de contratação de empresa segunda colocada 
em pregão, sem a manutenção das condições do preço ofertado pela primeira classificada, então 
desabilitada. Sobre o tema, o corpo técnico desta Corte de Contas observou que “o §2º do art. 64 da 
Lei 8.666/93, faculta, sim, à administração convocar o segundo classificado, mas, ao contrário do que 
alega a Defesa, não dá a mesma faculdade em relação às ‘mesmas condições propostas’ pelo primeiro 
classificado, que devem prevalecer no ajuste com o remanescente”. Nesse sentido, corroborando o 
entendimento técnico, o relator ressaltou que “o prejuízo ao erário apontado pela equipe de auditoria 
refere-se à diferença dos preços apresentados pela primeira e segunda classificadas, e não a prestação 
ou não dos serviços e seus respectivos pagamentos”. Dessa forma, continuou: “a despeito de todo o 
exposto, os Tribunais de Contas, em sua jurisprudência, clarificam que o dano ao erário resultado de 
superfaturamento deve ser demonstrado tendo como critério os preços efetivamente praticados no 
mercado. De modo contrário, a equipe de auditoria teria identificado dano ao erário exclusivamente 
comparando as propostas da segunda e da primeira classificadas no certame, e não comparando os 
valores adjudicados com os praticados no mercado à época da contratação”. Em sede de conclusão, 
reiterando o entendimento exarado, afirmou: “Acompanhamos a Área Técnica no sentido de se exigir, 
para a aferição do dano ao erário, a comparação com os preços efetivamente praticados no mercado, 
não se contentando com os valores de outras propostas como parâmetro”. Acórdão TC 991/2019-
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 97/19, disponível em: 
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https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf. 
 
1.1.22  Licitação. Compras. Materiais de informática. Garantia técnica. O requisito da garantia 
técnica na compra de materiais de informática pela Administração, como obrigação acessória, destina-
se a certificar, por determinado período, o padrão adequado de qualidade, segurança e desempenho do 
produto, o que justifica a sua inclusão nos respectivos processos licitatórios.  A não previsão de garantia 
técnica na compra de materiais de informática deve ser devidamente justificada pelo órgão licitante, 
tendo em vista a necessidade de se assegurar a funcionalidade dos bens adquiridos, com a ressalva de 
que a discricionariedade por parte da Administração, quando admitida, não pode ser utilizada pelo 
administrador como justificativa de atos que contrariam o interesse público. Acórdão nº 84/2019, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 60/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf. 
 
1.1.23 Licitação. Convite. Minutas de edital e contrato. Emissão de parecer jurídico. A emissão 
de parecer jurídico, baseada no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, é dispensável no caso 
de exame das minutas de edital e de contrato referentes à licitação na modalidade convite, visando a 
não tornar o processo lento e oneroso. Acórdão nº 87/2019, , Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 60/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf.  
 
1.1.24 Licitação. Habilitação. Regularidade fiscal. Certidão de quitação de tributos federais. 
Para fins de habilitação, a exigência de certidão de quitação de tributos federais contraria a Lei nº 
8.666/93, que, em seu art. 29, inciso III, impõe prova da regularidade fiscal e não comprovação de 
quitação de tributos junto à Fazenda Pública. A regularidade fiscal não implica, necessariamente, na 
prova de quitação total de tributos com a Fazenda Pública, uma vez que pode haver regularidade 
perante o Fisco após o parcelamento de débitos, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, 
conforme disposto no art. 151, inciso VI, da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).  A 
comprovação de regularidade fiscal pode ser realizada mediante apresentação da certidão negativa ou 
certidão positiva com efeitos de negativa, que possuem o mesmo caráter, nos termos da Lei nº 
5.172/1966 (artigos 205 e 206). Acórdão nº 82/2019,  Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 60/19, 
disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf 
 
1.1.25  Licitação. Qualificação técnica. Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos. 
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da Anvisa. Comércio atacadista e comércio 
varejista de produtos para saúde de uso leigo. Produtos cujo uso exija conhecimento técnico e 
especializado. A Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitida pela Anvisa, é 
obrigatória para aquelas empresas que lidem com medicamentos e insumos farmacêuticos destinados 
ao uso humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento 
de gases medicinais, salvo exceções previstas no art. 5º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 
16/2014 (Anvisa), a exemplo das empresas que exercem o comércio varejista de produtos para saúde 
de uso leigo.  O comércio varejista de produtos para saúde compreende as atividades de comercialização 
de produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso 
próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico (art. 2º, V, RDC nº 16/2014), caso 
contrário será equiparado ao distribuidor ou comércio atacadista. O distribuidor ou comércio atacadista 
compreende o comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas 
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jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades (art. 2º, VI, RDC nº 16/2014).  Os 
produtos cujo uso exija conhecimento técnico e especializado, como brocas de uso odontológico, 
cânulas de traqueostomia, chassis radiográficos, estetoscópios e fios cirúrgicos, não podem ser 
considerados como produtos de uso leigo, sendo necessária a AFE da Anvisa para sua comercialização. 
Acórdão nº 83/19, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 60/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf 
 
1.1.26  Licitação. Sistema de Registro de Preços. Justificativa de contratação de serviços. 
Metodologia para definição de demanda. Superdimensionamento de quantitativos. Para as 
licitações realizadas pelo Sistema de Registro de Preços, a Administração deve apresentar, juntamente 
com o Termo de Referência, a Justificativa da Contratação contendo a metodologia utilizada na 
definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, observando o que dispõe o artigo 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93. 2. A Administração deve 
se abster de superdimensionar os quantitativos de serviços em licitação com registro de preços, sob o 
pretexto de que estes serão solicitados conforme a necessidade da Administração e de que as despesas 
somente serão geradas após o efetivo empenho, na medida em que se trata de prática incompatível com 
os princípios que regem as contratações públicas. 3. Os danos provenientes da superestimativa de 
quantitativos na licitação com registro de preços não devem ser analisados exclusivamente sob a 
perspectiva da obrigatoriedade ou não da respectiva contratação, tendo em vista a provável restrição da 
competitividade do certame por inibir a participação de fornecedores que, embora interessados, não 
detêm capacidade para atender a demanda excessiva e desproporcional. 4. A incompatibilidade entre as 
quantidades previstas em objeto de licitação com registro de preços e a efetiva demanda da 
Administração possibilita, de forma desmedida, a “carona” ou adesão à Ata de Registro de Preços, o 
que contraria frontalmente os preceitos que regem as contratações públicas. Acórdão nº 85/2019, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 60/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf. 
 
1.1.27 Licitação. Visita técnica. Contrato de serviço de manutenção e conservação de rodovia 
não asfaltada.  É irregular a exigência de visita técnica no local de execução contratual cujo objeto seja 
a manutenção e a conservação de rodovia não asfaltada, por se tratar de serviço de baixa complexidade, 
corriqueiro a qualquer empresa de engenharia, caracterizando-se restrição à competitividade do 
respectivo certame. 2. Para que a exigência de visita técnica seja legal, é imprescindível demonstrar sua 
indispensabilidade no caso concreto, e, ainda assim, o edital deve prever a possibilidade de substituição 
de tal visita por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto a ser 
contratado, procedimento que atende ao disposto no art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93, sem que se 
comprometa o caráter competitivo do certame. Acórdão nº 639/19, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 60/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf. 
 
1.1.28 Licitação. Habilitação. Empresas em consórcio. Discricionariedade da Administração. 
Justificativa prévia para vedação de participação de empresa em consórcio. A possibilidade de 
adesão de empresas reunidas em consórcio em procedimentos licitatórios é uma discricionariedade da 
Administração, conforme art. 33, caput, da Lei nº 8.666/93. No entanto, a opção pela vedação de 
participação na licitação dessas empresas deve ser justificada previamente, sob pena de restrição à 
competitividade. No caso em que o objeto de certame tratar de aquisição de relevante vulto, torna-se 
recomendável e perfeitamente justificável a permissão de participação de empresas consorciadas.  A 
participação nas licitações de empresas reunidas em consórcio amplia o universo de licitantes, uma vez 
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que possibilita a associação de empresas que isoladamente não teriam condições de disputar um 
determinado procedimento licitatório e que, conjuntamente, conseguem disputar a licitação e podem 
garantir a execução contratual. Acórdão nº 98/2019, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 61/2019, 
disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf.  
 
1.1.29 Licitação. Pregão. Contratação de locação ou licenciamento de sistema de gestão 
tributária. Padrões de desempenho e qualidade conhecidos. Motivação da não utilização do 
pregão. O pregão é a modalidade licitatória indicada para a contratação de locação ou licenciamento 
de sistema de gestão tributária, quando os padrões de desempenho e qualidade de tal objeto forem 
conhecidos, dominados e oferecidos de forma ampla no mercado, o que faz com que o serviço seja 
definido como comum, ainda que o sistema esteja tipificado como sistema complexo. A não utilização 
do pregão, quando viável, deverá ser motivada pelo gestor público. Ao não utilizar o pregão, quando 
cabível, o gestor público deixa de propiciar um aumento da competitividade, própria dessa modalidade, 
a qual permite que empresas de diversos locais do país participem, sem a necessidade de se deslocarem, 
além de possibilitar que os participantes reduzam os seus respectivos preços. Acórdão nº 98/2019, 
Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 61/2019, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf.  
 
1.1.30 Licitação. Qualificação técnica. Empresa licitante. Atestado de capacidade técnica. 
Exigência de quantitativa mínimo superior a 50% dos serviços contratar. Para efeito de 
qualificação técnica operacional da empresa licitante, é irregular a exigência de atestados de capacidade 
técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo dos serviços que se pretende contratar, 
salvo quando houver justificativa da necessidade de se ultrapassar esse limite, a especificidade do objeto 
recomendar e não houver comprometimento à competitividade do certame. Acórdão nº 98/2019, 
Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 61/2019, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf.  

1.1.31 Recurso de Reexame. Licitação. Critérios de habilitação excessivos e restritivos à 
competição. Contratação. Empresa sem o cumprimento dos requisitos de qualificação técnica. 
Flexibilização. Desconsideração de Critérios de qualificação previstos no Edital. O TCE/SC 
manteve a aplicação de multas de ofício ao ex-Secretário Municipal de Joinville em decorrência da 
homologação do processo licitatório cujos requisitos de habilitação (qualificação técnica) se mostraram 
excessivos, injustificados e restritivos à participação de interessados em condições de executar o 
contrato, frustrando o caráter competitivo do certame, prejudicando a busca pela melhor contratação 
e afrontando os princípios da legalidade, isonomia e da economicidade, basilares às contratações 
públicas. Tratam os autos de Recurso de Reexame contra a Decisão exarada no processo n. @RLA 
13/00761471 que aplicou duas multas ao ex-Secretário Municipal de Administração de Joinville, a 
primeira em face de homologação do processo licitatório cujos requisitos de habilitação (qualificação 
técnica) se mostraram excessivos, injustificados e restritivos à participação de interessados em 
condições de executar o contrato, frustrando o caráter competitivo do certame; e a segunda em razão 
da contratação de empresa sem as condições de habilitação (qualificação técnica) estabelecidas no Edital 
da LPN 26912011, ferindo os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da 
economicidade, basilares ao processo licitatório. Inicialmente, o Relator analisou as razões recursais do 
recorrente: a) que as exigências do edital foram pontuais, técnicas e especificas para mobilização, 
execução e conclusão de uma obra com exigências razoáveis frente ao nível de dificuldade e grave risco 
à população; b) comparou o edital analisado com um edital lançado pelo Tribunal de Contas de Santa 
Catarina com várias especificações técnicas para a contratação de um sistema de vigilância eletrônica, 
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c) e aduziu que não houve restrição à participação de interessados, tendo em vista que mais da metade 
das empresas que demonstraram interesse no edital participaram do certame. Sobre as exigências do 
edital, o Relator concluiu, após análise dos autos, que o Recorrente “não apresentou qualquer 
justificativa ou documentação que comprovasse a necessidade de se exigir das licitantes as qualificações 
técnicas fixadas pelo edital de licitação que ora se discute. Portanto, a mera alegação de adequação é 
inócua se não fora apresentada uma justificativa entre a qualificação técnica estabelecida no edital e sua 
essencialidade para a obra”. Ademais, “o edital foi lançado com excesso de critérios de qualificação 
técnica dos proponentes sem que fossem apresentadas justificativas plausíveis para tal rigor. Após, no 
julgamento das propostas, houve a alteração de tais critérios pela Comissão de Licitação e posterior 
homologação do processo pelo ora recorrente. Essa situação apenas confirma o rigor excessivo na 
fixação dos critérios de qualificação técnica definidos no edital”, complementou o Relator. Quanto à 
alegação de que não houve restrição aos à participação dos interessados, o Relator entendeu que a 
alegação não mereceu guarida, pois observou que “ que houve sim afronta à lei, pois os critérios 
editalícios, impostos e conhecidos previamente com a publicação do edital, norteiam a decisão de 
eventuais interessados em participar ou não do certame. Dessa forma, a alteração dos critérios de 
habilitação durante o julgamento das propostas pode ter prejudicado licitantes que deixaram de 
participar porque não cumpririam os critérios preestabelecidos”. O Relator ilustrou o entendimento 
com a lição de Marçal Justen Filho: “Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração 
exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser contratado, os requisitos de 
participação, os critérios de seleção de vencedor. Se a administração identificar posteriormente algum 
defeito na sua atuação anterior, ser-lhe-á assegurada a faculdade de rever o edital - mas isso importará 
a invalidação do certame e a renovação da competição. No curso de urna licitação, é vedado alterar os 
critérios e as exigências fixadas no ato convocatório”. Quanto à alegação de que a continuação do 
processo licitatório ocorreu para mitigar o elevado risco à população, que necessitava da imediata 
retomada da obra, o Relator não a acolheu, tendo em vista “que nessa situação de emergência, se assim 
julgasse útil e necessário ao interesse público, poderia a Comissão Especial de Licitação, no momento 
que atestasse a inabilitação de todos os licitantes, abrir prazo para apresentação de novas 
documentações ou de novas propostas, consoante dispõe o art. 48, § da Lei de Licitações, atraindo 
dessa forma mais licitantes que possivelmente preencheriam os novos critérios estabelecidos”. Por fim, 
quanto à comparação entre o edital em apreço e aquele lançado por este Tribunal para aquisição de 
sistema eletrônico de vigilância, “entendo que não se mostra coerente, tendo em vista que as 
qualificações técnicas das empesas que prestarão os serviços de uma obra não se assemelham com as 
especificações técnicas para aquisição de produtos”, afirmou o Relator. Extrai-se da ementa do voto do 
Relator: “A fixação de requisitos de habilitação técnica excessivos, injustificados e restritivos à 
participação dos interessados, frustra o caráter competitivo do certame. A contratação de empresa que 
não cumpriu os requisitos fixados no edital, fere os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da 
isonomia e da economicidade, inseridos no art. 37, caput, da Constituição Federal e no art. 3º, caput, 
da Lei n. 8.666/93. Aplicação de penalidade acima do mínimo legal. Ausência de motivação. Art. 93, 
X, da Constituição Federal. Provimento. Redução do valor ao mínimo legal. A ausência de motivação 
na decisão recorrida para a majoração da penalidade aplicada possibilita a redução do valor da multa ao 
mínimo legal, em obediência ao princípio da motivação das decisões judiciais e administrativas, 
consagrado pela Constituição Federal em seu art. 93, inciso X”. REC – 18/00069917, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 65/19, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
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1.1.32 Consulta. Município. Possibilidade de permuta de imóvel pelo Poder Legislativo. 
Precedentes de outros Tribunais de Contas. Caso concreto. O TCE/SC não conheceu de Consulta 
formulada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá relativa à possibilidade de permuta 
de imóvel pelo Poder Legislativo. O Relator apresentou os questionamentos do Consulente: “a) a 
legalidade ou ilegalidade da permuta de dois terrenos de propriedade do Município, que foram 
destinados à construção da sede da Câmara Municipal (que não fora construída e que se encontra sem 
uso especial), para aquisição de bem imóvel de particular já edificado, com destinação específica para 
sede do Poder Legislativo, com dispensa da licitação; b) se o Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores pode executar os atos negociais e formais em torno da permuta, já que se trata de imóvel 
destinado à sede do Poder Legislativo, mesmo que a Câmara Municipal não detenha personalidade 
jurídica própria, resguardando a independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição 
Federal”. O Relator observou que “os valores dos imóveis a serem permutados não guardam 
equivalência de preço, sendo necessário que a administração pública reponha o particular em relação a 
diferença de preço entre os imóveis”. Sobre o questionamento relativo à ilegalidade ou legalidade da 
permuta de dois terrenos, destacou o Relator que “a tese formulada impõe a interpretação do art. 17, I, 
“c” cumulado com o artigo 24, X, ambos da lei 8.666/93, notadamente em face da possibilidade ou 
impossibilidade da dispensa da licitação por concorrência, em permuta de imóvel público com 
particular com a finalidade específica de aquisição de imóvel para sediar o poder legislativo municipal, 
com a observação de que será necessário que a administração pública faça a reposição pecuniária ao 
particular em relação ao quantum que não guardar equivalência de preço entre os imóveis”. 
Complementou com os artigos 96, I e 98 da Lei Orgânica do Município de Maracajá: “Art. 96. A 
alienação de bens municipais, subordinada a exigência de interesse público devidamente justificada, será 
sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: Quando imóveis, dependerá de 
autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta; Art. 98. 
A aquisição de bens imóveis dependerá de prévia avaliação, autorização legislativa e licitação, 
dispensada esta em caso de permuta”. E finalizou com o entendimento da área técnica no seguinte 
sentido: “mostra-se de extrema necessidade esta consulta para interpretação do exposto pelos artigos 
17, I, "c" e 24, X, da Lei n. 8.666/93. Por fim, registra-se que já de acordo com o prejulgado n. 
3096/2010, o consulente está ciente de que mesmo entendendo-se pela dispensa da licitação, há de se 
respeitar a prévia avaliação dos imóveis acompanhada de justificativa do interesse público”. Sobre a 
competência de Vereador ou da mesa Diretora da Câmara para propositura de projeto de lei sobre 
permuta de imóvel público com particular e sobre a possibilidade do Presidente da Câmara Municipal 
efetuar os atos negociais e formais da contratação da permuta de imóveis, o Relator destacou a 
existência do Prejulgado n.2060. Também mencionou decisão em consulta do TCE/PR, que abordou 
a mesma questão, ilustrando com precedente do TCE/MG: “Em resposta à consulta formulada acerca 
do tema (Consulta n.°837.547, de 24/11/2010), o Tribunal de Contas de Minas Gerais posicionou-se 
pela possibilidade de aquisição de imóvel por parte do Poder Legislativo, desde que satisfeitos os 
requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico (particularmente os referentes ao disposto no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentaria Anual). A Corte também enfatiza 
o Município, e não a Prefeitura ou a Câmara Municipal, como pessoa jurídica de direito da relação”. E 
ainda: “Decisão, por unanimidade do Tribunal Pleno do TCE/PR:1) Não há vedação para que a 
Câmara Municipal realize o procedimento licitatório visando à aquisição do imóvel para sede do Poder 
Legislativo desde que observados os seguintes requisitos: a) previsão da despesa no Plano Plurianual e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. b) previsão da dotação orçamentária na Lei orçamentária anual do 
Poder Legislativo. c) edição de lei específica autorizando sua aquisição. d) formalização da aquisição 
por meio de escritura pública, com a observância dos requisitos da Lei Civil [...] e do regime jurídico-
administrativo (processo administrativo, prévia avaliação, lei específica, demonstração do interesse 
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público e devido procedimento licitatório ou sua dispensa: art. 24, X, Lei n.°8/666/93) e posterior 
transcrição no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos previstos no art. 531, do Código Civil. e) 
que a despesa com a aquisição do imóvel componha o limite das despesas totais do Poder Legislativo 
Municipal, nos termos previstos no art. 29-A, da Constituição Federal. 2). Se houver viabilidade de 
competição, a modalidade de licitação a ser adotada é a concorrência [..] 3) Cabe ao Poder Executivo 
celebrar o contrato de compra do imóvel, mediante escritura pública. O imóvel deve ser registrado em 
nome do Município, sendo recomendável a anotação no próprio instrumento jurídico (escritura 
pública) de sua destinação à Câmara Municipal, protegendo o Legislativo de interferência futuras que 
afetem a independência dos Poderes e garanta infraestrutura básica ao adequado funcionamento da 
missão constitucional e institucional do Legislativo Municipal [...]”. O Relator finalizou com a menção 
à Instrução Normativa nº 3, de 31 de julho de 2018, proveniente de apreciação do Tribunal de Contas 
da União a respeito da matéria e entendeu que “apesar da consulta não estar apta a ser conhecida, por 
se tratar de caso concreto, há nos autos informações suficientes para orientar o consulente acerca da 
matéria de forma genérica, ou seja, em tese, de modo que as considerações da Consultoria Geral são 
pertinentes e se mostram adequadas à solução sugerida”. CON – 19/00265025<, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 65/19, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

1.1.33. Construção do complexo judiciário do TJ/RN/Locação de imóvel “built to suit” 
anterior à Lei nº 13.190/2015. Pré-qualificação antecedente à formalização do contrato. Análise 
de mercado. Decisão cautelar para adequação do valor do aluguel. Legalidade e 
economicidade constatadas em concreto. Ao realizar fiscalização concomitante sobre contratação 
que teve como objeto a construção do Complexo Judiciário da Zona Sul dos Juizados Especiais do 
TJ/RN mediante a utilização da modalidade de locação por encomenda (“built to suit”), o Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Norte, conforme o voto do Conselheiro Relator, acompanhado à 
unanimidade pelo Pleno, ratificou os termos do anterior Acórdão n° 462/2015-TC, que havia 
determinado cautelarmente a redução do preço do contrato do importe de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) para R$ 220.038,15 (duzentos e vinte e mil e trinta e oito reais e quinze centavos), 
e reconheceu a regularidade do procedimento de contratação adotado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado que resultou no Contrato nº 10/2014-TJ, objeto do presente processo, com o consequente 
arquivamento do feito. No presente caso, constatou-se que a realização de procedimento de pré-
qualificação através de Edital de Chamamento Público como etapa precedente à dispensa de licitação 
limitou-se a oportunizar a manifestação de interesse a todos que tivessem a solução para realização da 
despesa. Processo nº 864/2015-TC, Acórdão nº 462/2015-TC, Informativo de Jurisprudência TCE 
RN  nº 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 

1.1.34. Denúncia. Indícios de Irregularidade no Pregão Eletrônico nº 11/2018 realizado pelo 
núcleo executor do programa municípios verdes – NEPMV. Indícios de restrição indevida à 
competividade decorrente da inobservância da Lei e do Edital. Indícios de ofensa aos 
princípios da legalidade, publicidade e vinculação ao edital. Risco de prejuízo ao erário e a 
terceiros. Configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. Adoção de medida 
cautelar sem oitiva prévia para suspensão do certame. Oitivas. 1. Qualquer modificação no edital 
exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas 
(art. 21, § 4°, da Lei 8.666/1993). 2. Para fins de habilitação jurídica nas licitações, faz-se necessária a 
compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas no contrato social das empresas 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900265025
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_052019__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_052019__TCE_RN.pdf


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 30 de 70 

licitantes. Resolução nº19.085, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/2019, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf.  

1.1.35. Prestação de Contas. Convênio. Ausência de nexo de causalidade entre a receita 
estadual e as despesas do convênio. Laudo conclusivo genérico. Fracionamento e dispensa 
indevida da licitação. Prescrição quinquenal. Impossibilidade de aplicação de multas. Contas 
irregulares com devolução. Deve demostrar, por meio de documentação idônea, de forma efetiva e 
inequívoca, os gastos efetuados e o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos 
recebidos. 2. Apesar de o laudo conclusivo apresentar informações vagas sobre a execução do objeto, 
tal fato não se mostra suficiente para responsabilizar a responsável por sua emissão, pois é de se 
reconhecer, em prol do princípio da isonomia com que devem ser tratados os jurisdicionados por esse 
colegiado, que esse modelo de relatório, adotado pela SEDUC, vem sendo aceito por este Tribunal. 3. 
Se a Administração optar por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro, para um mesmo 
objeto ou finalidade, deve preservar sempre a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria 
ser contratado, sob pena do famigerado fracionamento indevido. 4. As multas e penalidades de natureza 
eminentemente coercitiva submetem-se ao princípio da prescritibilidade. O fato de não haver uma 
norma que disponha especificamente acerca do prazo prescricional no âmbito desta Corte, nos força, 
enquanto operadores do direito, a buscar, dentro do sistema normativo, através do emprego da 
analogia, o prazo prescricional aplicável. 5. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a autuação do 
processo e a primeira citação válida, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, deixando 
de aplicar a multa de natureza coercitiva. Acórdão nº 58.442, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
1.1.36. Tomada de Contas. Convênio. Ato de Gestão Ilegítimo ou Antieconômico. Contas 
Irregulares. Inexistência de dano ao erário estadual. Prescrição da pretensão punitiva. 1. Deve 
ser julgada irregulares as contas, sem obrigação de devolver o valor recebido, quando o mesmo for 
aplicado ao fim que destinava, não havendo nos autos provas de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou 
valores públicos. 2. A ocorrência da prescrição quinquenal punitiva afasta a aplicação de multa 
regimental ao responsável pela remessa intempestiva a esta Corte de Contas. Acórdão nº 58.443, 
Informativo de Jurisprudência do TECPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
1.1.37 Prestação de contas. Convênio. Finalidade pactuada alcançada. Falhas formais. Contas regulares 
com ressalva. 1 – Demonstrada a aplicação dos recursos conveniais na execução do objeto convenial, 
a existência de falhas formais, que não comprometam o alcance da finalidade ajustada, enseja a 
regularidade das contas, com as respectivas ressalvas. 2 – No sistema de registro de preços, a ata de 
registro de preços resultante não substitui ou dispensa o instrumento contratual nas hipóteses em que 
este é obrigatório. 3 – Devem ser julgadas regulares, com ressalva, as contas que evidenciarem 
impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal, de que não resulte dano ao Erário (inciso II 
do art. 56 da LOTCE/PA). Acórdão nº 58.465, Informativo de Jurisprudência do TECPA nº 6/19, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 

1.1.38 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. Grave infração à 
norma legal. Ato de gestão praticado de modo ilegítimo ou antieconômico. Dano ao erário. 
Desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Contas irregulares. Glosa de valores. 
Aplicação de multa.  1. Omissão no dever de prestar contas impede a aferição objetiva e técnica 
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quanto à correta aplicação dos recursos transferidos para a execução do convênio, acarretando o 
julgamento pela irregularidade com a imputação de débito ao responsável e aplicação de multas 
regimentais; 2. 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, do agente público 
concedente e do servidor responsável pela omissão de laudo em face da ausência de acompanhamento 
e fiscalização da execução do objeto conveniado o que caracteriza negligencia no dever de agir em favor 
do interesse público. 3. Deve ser julgada irregulares as contas com aplicação de multa regimental quando 
comprovada a ocorrência de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 4. O dano ao erário, decorrente de desfalque, desvio 
de dinheiro, bens ou valores públicos acarreta a obrigação do responsável de, no prazo de 30 (trinta) 
dias, comprovar, perante o Tribunal, que recolheu aos cofres públicos estaduais a quantia 
correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado, atualizado monetariamente e acrescido de juros 
de mora. 5. Quando o responsável for julgado em débito, o Tribunal poderá aplicar multa de até cem 
por cento do valor atualizado do dano causado ao erário estadual. Acórdão nº 28.467, Informativo de 
Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 

1.1.39 Representação. Pregão eletrônico. Rejeição sumária de recurso. Ocorrência. 
Flexibilização de regra editalíssima. Ilegalidades comprovadas. Procedência. 1. Na fase de 
intenção de recurso do pregão, o pregoeiro, caso mantenha sua decisão, deve aterse ao exame dos 
pressupostos recursais, sem adentrar o mérito do pedido. 2. É ilegal o aceite de proposta que não atenda 
integralmente as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, ainda que lastreado em 
parecer técnico acerca do desempenho do produto ofertado, quando este não tiver sido previsto como 
critério de julgamento, sobretudo quando se tratar da modalidade licitatória de pregão, na qual a 
especificação do objeto licitado tem especial relevância para a escolha do procedimento, que é do tipo 
“menor preço”. 3. Representação conhecida e julgada procedente. Acórdão 58.513, Informativo de 
Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf.  

1.40 Prestação de contas. Convênio. Dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso 
IV da Lei 8.666/93. Situação emergencial não configurada. Não aplicação de multas. 
Transcurso de tempo superior a cinco anos entre a autuação do processo e o ato que ordenou 
a citação. Prescrição da pretensão punitiva. 1. A urgência da situação não poderá ser argumento 
utilizado indistintamente pelo gestor que realiza contratação direta com base no art. 24, inciso IV, da 
Lei n.° 8666/93; 2. Ausência das cotações prévias de preços, as quais, mesmo nas hipóteses de licitações 
dispensáveis, são necessárias e imprescindíveis para justificar a escolha dos fornecedores; 3. 
Descumprimento do art. 24, IV da Lei nº. 8.666/1993, no que tange ao prazo máximo de 180 dias 
consecutivos e ininterruptos para a conclusão das obras necessárias ao atendimento da situação 
emergencial ou de calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 4. Ainda que reste 
assente a irregularidade das contas ante as inúmeras impropriedades verificadas, é possível extrair que 
houve a realização das despesas e que não restou constatado fator que demonstre prejuízo ao erário, de 
modo que a imposição de devolução de valores repassados no âmbito do convênio incorreria em 
enriquecimento sem causa ao Estado. 5. As multas e penalidades de natureza eminentemente coercitiva 
submetem-se ao princípio da prescritibilidade. O fato de não haver uma norma que disponha 
especificamente acerca do prazo prescricional no âmbito desta Corte, nos força, enquanto operadores 
do direito, a buscar, dentro do sistema normativo, através do emprego da analogia, o prazo prescricional 
aplicável. 6. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a autuação do processo e a primeira citação 
válida, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, deixando de aplicar a multa de natureza 
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coercitiva. Acórdão nº 58.570, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 

 

1.2. Pessoal.  

1.2.1 Pessoal. Pensão civil. Dependente designado. Indicação. Ausência. A ausência de 
designação formal do beneficiário não afasta a possibilidade de deferimento de pensão a pessoa 
designada (art. 217 da Lei 8.112/1990), até a edição da MP 664/2014, desde que comprovados os 
requisitos necessários à concessão do benefício por outros meios de prova. Acórdão nº 11079/2019- 
Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência TCU nº 285, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.2.2 Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Admissão de pessoal. Concurso público. 
Obrigatoriedade. STF. A pendência de julgamento no STF da Reclamação 19.537/RS, em que se 
discute o regime jurídico de contratação de pessoal pelos conselhos de fiscalização profissional, não 
afasta a necessidade de realização de concurso público para admissão de pessoal por essas entidades, o 
qual deve ser efetivado, ainda que de forma simplificada, com necessária observância dos princípios 
constitucionais pertinentes (Súmula TCU 277). Acórdão nº 2452/2019- Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 286, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.2.3. Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Revisão de ofício. Impossibilidade. 
Aposentadoria. Pensão civil. Eventual irregularidade em ato de aposentadoria 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 civil 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 11.468/2019 – 
Primeira Câmara, Boletim do Jurisprudência do TCU nº 286, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.2.4. Pessoal. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Férias. Certidão. Contagem de tempo de 
serviço. Para que o tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz seja computado para fins de 
aposentadoria, a certidão que o fundamenta deve comprovar o labor do então estudante na execução 
de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim 
a remuneração percebida. Na contagem desse tempo, consideram-se apenas os períodos nos quais o 
aluno efetivamente laborou, ou seja, despreza-se o cômputo do período de férias escolares. Acórdão nº 
11.473/2019 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 286, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.2.5 Pessoal. Tempo de serviço. Aluno. Bolsista. Aposentadoria. Contribuição previdenciária. 
É ilegal, sem a comprovação dos recolhimentos previdenciários, a utilização de tempo de serviço de 
bolsa de trabalho para fins de aposentadoria estatutária. Acórdão nº 11857/2019 – Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 287, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
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1.2.6 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Proventos. Aposentadoria integral. Aposentadoria 
proporcional. Base de cálculo. A EC 70/2012 não estendeu para todos os servidores aposentados 
por invalidez permanente que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003 a 
integralidade de proventos; ela tão somente assegurou que os seus proventos (sejam eles proporcionais 
ou integrais) fossem calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria. Acórdão 11.858/2019- Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 287, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.2.7 Apropriação indébita de valores desviados por servidor público: a existência de ação 
judicial não obsta o controle efetivado pelo Tribunal de Contas. Versam os autos sobre Tomada 
de Contas Especial, instaurada por prefeitura municipal, objetivando apurar fatos lesivos ao erário, 
praticados por servidor público municipal, denunciados em Processo Administrativo Disciplinar – 
PAD. Devido à gravidade dos fatos, a Administração Municipal adotou medidas internas para apurar a 
conduta do servidor, por meio da instauração de PAD, constituição de Comissão de Sindicância e 
promoção de auditoria contábil com o principal objetivo de apurar o valor desviado, o modus 
operandi utilizado na fraude, o período em que ocorreu e a identificação de possível envolvimento e 
participação de outros servidores. Simultaneamente, houve instauração de inquérito policial e, perante 
o Poder Judiciário Estadual, o município impetrou ação cautelar requerendo a indisponibilidade dos 
bens do servidor, visando resguardar os direitos da Administração, no sentido de devolução aos cofres 
públicos de todos os valores desviados; ação civil pública para o ressarcimento aos cofres públicos 
desses valores; Denúncia e Representação pela prisão preventiva do responsável; e Apelação Criminal, 
em cuja sentença proferida ficaram estipuladas prestação de serviços comunitários e uma fiança no 
valor de R$200.000,00, a ser devolvida pelo responsável ao município. Após apurados todos os fatos, 
ouvidos os envolvidos e garantido o direito ao contraditório a à ampla defesa, a Comissão de Sindicância 
do PAD emitiu relatório, no qual destaca o fato de o responsável haver se aproveitado do cargo de 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos para fraudar documentos e desviar valores da folha 
de pagamento de servidores da Secretaria de Saúde, valendo-se de lançamentos a maior de plantões de 
três médicos, escolhidos de forma aleatória e alternada dentro do grupo de plantonistas habituais. No 
momento do envio do arquivo de pagamento para o banco, tal arquivo era alterado, deduzindo-se dos 
respectivos médicos os valores lançados a maior e transferindo-os para o nome do servidor. Concluiu 
a comissão pela culpabilidade do desvio de valores dos cofres públicos municipais, como também ser 
cabível a pena de demissão. A Comissão de Tomada de Contas Especial e a Controladoria-Geral do 
Município, em seus relatórios, apontaram a ocorrência de prejuízo ao erário municipal, na quantia 
histórica de R$1.585.081,85 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil oitenta e um reais e oitenta e 
cinco centavos), conforme apurado em cópias de extratos bancários e demonstrativos dos valores a 
receber e os recebidos levantados no Sistema de Administração do Recursos Humanos, no período 
compreendido entre setembro de 2009 a março de 2015.  Em preliminar de mérito, o relator, 
conselheiro Durval Ângelo, concluiu que não resta prejudicada a análise por esta Corte da matéria em 
questão, conforme entendimento consolidado nos 
processos 760307, 716271, 886270, 838903 e 859078, no sentido de que a existência de ação judicial, 
por si só, não constitui óbice ao exercício da competência constitucional atribuída às Cortes de Contas, 
em vista da independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. Afirmou, ainda, 
corroborando esse entendimento, que o Supremo Tribunal Federal manifestou reiteradamente que “o 
ajuizamento de ação civil pública não retira a competência do Tribunal de Contas da União para 
instaurar a tomada de contas especial e condenar o responsável a ressarcir ao erário os valores 
indevidamente percebidos” (Mandado de Segurança n. 25.880-DF, Relator Ministro Eros Grau, 
Plenário, DJ 16.3.2007).  Adentrando no mérito, a relatoria destacou que, como Diretor do 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/760307
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/716271
file://///egito/CSPDJ/6%20-%20JURISPRUDÃ�NCIA/3%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202019/Informativo%20n.%20205/886270
file://///egito/CSPDJ/6%20-%20JURISPRUDÃ�NCIA/3%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202019/Informativo%20n.%20205/838903
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/859078
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409762


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 34 de 70 

Departamento de Recursos Humanos, o servidor detinha amplas atribuições, dentre as quais o de 
proceder a lançamentos de salários, vantagens e demais variáveis necessárias ao fechamento da folha 
de pagamentos mensal, inclusive transferir os arquivos gerados diretamente ao sistema informatizado 
do Banco do Brasil. Salientou que, conforme apurado, os desvios iniciaram em novembro de 2009, 
quando o servidor ocupou o cargo de Chefe de Seção e utilizava-se da senha da então Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos 
Humanos, para sintética e reiteradamente, lançar plantões excedentes na folha de pagamento individual 
de três profissionais médicos, escolhidos de forma aleatória e alternada. Em seguida, ao gerar o arquivo 
remessa para o Banco do Brasil, nele adulterava o valor, reduzindo dos médicos os valores 
correspondentes lançados a maior e os lançava em conta de sua titularidade. Estes desvios estenderam-
se mês a mês, até a data da descoberta da conduta dolosa, em março de 2015, ocorrendo inclusive nos 
meses em que estava em gozo de férias, e ainda, na folha de pagamento do 13º salário. Ressaltou que a 
Controladoria-Geral do Município, em seu relatório, concluiu que todos os fatos apurados nas esferas 
administrativa, civil e criminal são análogos no sentido que houve grave prejuízo ao erário em face aos 
atos praticados pelo servidor, a fraude correspondendo a crimes em vigor no Código Penal Brasileiro, 
quais sejam: modificação e alteração não autorizada no sistema de informação (art. 313-B); inserção 
não autorizada de dados falsos no sistema de informações (art. 313-A); e subtração e desvio, por abuso 
e confiança, de dinheiro público, para proveito próprio, por funcionário público que os administra ou 
guarda (art. 312). Na sequência, informou que foram determinadas por esta Corte de Contas as citações 
do servidor responsável, do Chefe de Seção dentro do Departamento de Recursos Humanos, da 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração 
e Recursos Humanos em novembro de 2009 e do Secretário de Fazenda, Administração e Recursos 
Humanos, para manifestação acerca das apurações constantes da presente Tomada de Contas. 
Explanou que, diante da não manifestação do servidor, o responsável foi considerado revel, na forma 
do art. 152 do Regimento Interno desta Corte, seguindo o processo a tramitação prevista no art. 153 
da mesma norma, registrando que, nos processos desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, que ostentam natureza administrativa, nos quais o direito probatório é direcionado à 
busca da verdade material, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações 
levantadas contra o responsável, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do 
réu opera a presunção da verdade dos fatos narrados pelo autor, e que, dessa forma, a avaliação da 
responsabilidade não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada, em 
conformidade com julgado da Primeira Câmara do TCU, Acórdão 2206/2011, de relatoria do Ministro 
Ubiratan Aguiar. Em análise das defesas apresentadas pelos demais citados, afastou a responsabilidade 
de todos eles, não reconhecendo nenhuma culpa ou responsabilidade destes pelos fatos constantes dos 
autos. Por todo o exposto, julgou irregulares as contas de responsabilidade do servidor público e 
determinou o ressarcimento no montante histórico de R$1.585.081,85 (um milhão quinhentos e oitenta 
e cinco mil oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), atualizado monetariamente e acrescido de 
juros de mora, por haver causado prejuízo ao erário público municipal, em razão das práticas ilícitas 
por ele cometidas. Quanto à pretensão punitiva, condenou-o individualmente ao pagamento de multa 
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo 
Colegiado da Primeira Câmara. Tomada de Contas Especial n. 987983, Informativo de Jurisprudência 
TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

1.2.8 Consulta. Excesso de Pessoal no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Escassez de 
pessoal no Cargo de Agente de Combate à Endemias. Atribuições, remuneração e grau de 
instrução correlatos. Cabe a Administração Pública Municipal, analisando critérios de 
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conveniência e oportunidade, proceder a extinção do número de vagas de determinado cargo 
público, que deve ser feita por meio de lei ou decreto (apenas quando os cargos estiverem 
vagos), ou mesmo efetuar a declaração de desnecessidade de determinado número de vagas 
de cargo público, que dispensa a edição de lei ordinária. Pelo conhecimento e resposta. 
Procedendo a uma interpretação teleológica e axiológica do parágrafo 3º, do art. 41, da Constituição 
Federal, bem como considerando a equivalência de atribuições e de remuneração, é possível a extinção 
ou a declaração de desnecessidade de determinado número de vagas do cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, com a colocação em disponibilidade de servidores estáveis ocupantes do cargo, para imediato 
aproveitamento no cargo de Agente de Combate a Endemias. Em atenção ao princípio da simetria ou 
homogeneidade das formas a extinção de vagas de determinado cargo público, deve ser feita, em regra, 
por meio de lei, cuja iniciativa é do Chefe do Poder Executivo, ou, por meio de Decreto, quando os 
referidos cargos estiverem vagos. No caso de declaração de desnecessidade de algumas vagas do cargo 
público, esta deve ser promovida de forma motivada, amparada em razões de interesses públicos e 
observando critérios objetivos para a definição de quais servidores serão readaptados ao cargo de 
Agente de Combate à Endemias, a fim de que não haja violação ao princípio da impessoalidade ou a 
utilização de tal mecanismo de forma a sancionar ou favorecer determinados servidores. Processo nº 
98960/19, Acórdão nº 2796/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 66/19, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

1.2.9 Denúncia. Deficiência no controle de jornada dos servidores. Pela procedência parcial, 
sem a aplicação de sanções. Determinação para verificação das providências corretivas em 
relação ao controle de jornada. Diante dos esclarecimentos prestados, a Coordenadoria de Gestão 
Municipal entendeu que a irregularidade seria procedente, pois ao tempo da denúncia, não havia 
medidas efetivas para fiscalizar o cumprimento da carga horária pelos servidores. Por outro lado, 
opinou pela não aplicação de sanções, diante da adoção de medidas corretivas para o aperfeiçoamento 
do controle da jornada de trabalho dos servidores públicos da área da saúde. Em conformidade com a 
proposta do Ministério Público, deixa-se de emitir determinação ao Município no sentido de que 
comprove especificamente a aquisição de equipamentos destinados ao controle do ponto dos 
servidores, posto que atualmente existem outras soluções de tecnologia de informação, talvez menos 
custosas e mais eficientes, para execução de tal controle. Neste contexto, entende-se bastante a 
notificação do atual Prefeito e da Controladoria Interna para que informe as medidas corretivas 
implementadas, no prazo de 30 (trinta) dias. Processo nº 517536/18, Acórdão nº 2668/19 – Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 66, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

1.2.9 Ato sujeito à registro. Decisão judicial. Sobrestamento de processo. Admissão de 
pessoal. Concurso público. Princípio da independência das instâncias. É cabível o 
sobrestamento da apreciação de ato de admissão até a conclusão de processo judicial em que se discute 
a aprovação do interessado no respectivo concurso público, sem que isso implique inobservância ao 
princípio da independência das instâncias. Acórdão nº 2079/2019-Plenário, Boletim de Pessoal do TCU 
nº 72/19, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 
 
1.2.10 Jornada de trabalho. Trabalho noturno. Adicional noturno. Consulta. A hora noturna 
correspondente a 52 minutos e 30 segundos, no período compreendido entre 22h de um dia e 5h do 
dia seguinte, deve ser considerada tão somente para fins de cálculo do adicional noturno, não 
repercutindo na jornada de trabalho, a teor do disposto no caput do art. 75 da Lei 8.112/1990.  Acórdão 
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nº 2243/2019-Plenário, Boletim de Pessoa TCU nº 72/19, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 

1.2.12 Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição federal de 
ensino. As parcelas complementares instituídas pelo art. 15, §§ 2º e 3º, da Lei 11.091/2005, em caráter 
temporário para evitar decesso remuneratório, já devidamente absorvidas aos vencimentos não podem 
ser reestabelecidas, por ausência de previsão legal. Ainda que leis posteriores tenham sido editadas com 
comandos para que não se procedesse mais a essas absorções, nenhum instrumento legal tratou das 
parcelas já absorvidas pelas regras previstas na redação original da Lei 11.091/2005. Acórdão nº 
10427/2019- Primeira Câmara, Boletim de Pessoal TCU nº 72/19, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

1.2.13 Admissão de pessoal. Perícia médica. Atestado médico. Posse (pessoal). Ato sujeito a 
registro.  A apresentação de atestado de saúde emitido por médico particular, para fins de cumprimento 
do art. 14 da Lei 8.112/1990, no caso de comprovada falta de profissionais no quadro da Administração 
para a realização da inspeção médica, não é motivo para a impugnação do ato de admissão. Acórdão n] 
8208/2019- Segunda Câmara, Boletim de Pessoal  TCU nº 72/19, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

1.2.14  Impossibilidade de admissão de servidores públicos temporários visando à cessão a 
outro ente federado. Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito de Mineiros quanto à possibilidade 
de contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, com a finalidade de cedê-los, mediante convênio, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, para atuarem na área de inspeção sanitária no frigorífico instalado 
no município. O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), 
acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC). Asseverou que o município não pode admitir 
servidores temporários com a finalidade específica de cedê-los a outro ente federado, mediante 
convênio, por estarem ausentes os pressupostos expressos no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal, 
bem como por caracterizar burla a regra do inc. II do mesmo artigo. Ressaltou que é vedada a cessão 
de servidores que tenham sido contratados em caráter temporário, pois contratar por tempo 
determinado tem como objetivo suprir uma necessidade temporária de excepcional interesse público 
do órgão contratante. Entendeu que a cessão de agentes de pessoal da Administração Pública deve 
atender as regras da Constituição Federal e do ordenamento jurídico em vigor, sendo estas: 1) previsão 
e autorização em lei; 2) revestir-se de interesse público para a sua materialização, o qual deverá estar 
previamente motivado; 3) ter caráter temporário, de modo a ocorrer por prazo fixo e pré-definido; 
atendido o princípio da razoabilidade; 4) envolver apenas servidores ocupantes de cargo ou emprego 
público de provimento efetivo junto à origem; 5) estar formalizada mediante convênio ou instrumento 
jurídico equivalente. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00010/19, 
Informativo de Jurisprudência TCMGO nº 12/19, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/11/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-12-PDF.pdf.   

1.2.15  Representação. Possíveis ilegalidades em componentes de remuneração de servidores. 
Trata-se de representação formulada pela Secretária de Atos de Pessoal por meio da qual relata 
impropriedade no cálculo do complemento constitucional para alcance do salário mínimo dos 
servidores do município. O Relator divergiu parcialmente do entendimento do Ministério Público de 
Contas (MPC) e convergiu com a Secretaria de Licitações e Contratos (SLC). A matéria questionada 
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diz respeito à interpretação equivocada do município quanto ao disposto no inc. IV, do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, ao calcular o complemento do salário mínimo dos servidores públicos, 
considerando somente o valor pago dentro da rubrica “salário base”. O Relator asseverou que o 
vencimento do servidor público deve ser fixado em quantia certa e padrão monetário, ou reajustado 
com índices específicos, por meio de lei para cada cargo. Ressaltou ser vedada, por força do citado 
mandamento constitucional e das Súmulas Vinculantes nº 15 e 16, a vinculação do salário dos servidores 
ao salário mínimo nacional, de forma que o reajuste deste não deve gerar reflexos automáticos no valor 
legal do vencimento dos servidores. Ressaltou que, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a 
despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, é vedado ao Poder ou órgão que houver incorrido 
no excesso a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título 
– salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
revista no inc. X do art. 37 da Constituição Federal. Sustentou que no município em questão, o Poder 
Executivo estava com 53,51% de despesa com pessoal, referente ao 3º quadrimestre de 2018, tendo, 
assim, a necessidade de promover a readequação da base de cálculo para o complemento constitucional 
visando o alcance do salário mínimo. O Relator, acompanhando o entendimento da Secretária de Atos 
de Pessoal (SAP), julgou procedente a representação e determinou ao atual prefeito do município que, 
em 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado da decisão, promova a readequação da base de cálculo 
para o complemento constitucional visando o alcance do salário mínimo, que deverá ser o valor da 
remuneração ou dos proventos, em conformidade com o que determinam as Súmulas Vinculantes nº 
15 e 16 e a IN nº 02/2014. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 04830/19 , 
Informativo de Jurisprudência TCMGO nº 12/19, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/11/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-12-PDF.pdf. 

1.2.16 Denúncia. Princípio da segregação das funções. Acúmulo de cargos/função. Em 
denúncia foram noticiadas supostas irregularidades na acumulação indevida de cargos/funções. O 
servidor denunciado estaria exercendo a função de controlador interno e de pregoeiro. O Relator 
apresentou voto concordando coma Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e com o Ministério Público 
de Contas (MPC), entendendo pela precedência da denúncia. Configurou-se, no caso, violação ao 
princípio da segregação de funções. O voto foi aprovado por unanimidade. A irregularidade foi sanada. 
Multa não aplicada. Acórdão nº 04630/19, Informativo de Jurisprudência TCMGO nº 12/19, 
disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/11/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-12-PDF.pdf. 

1.2.17 Instauração de Tomada de Contas Especial em decorrência de acumulação ilícita de 
cargos, pagamento de verbas irregulares e nepotismo. Cuidam os autos de Representação 
formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, na qual solicitou a instauração de 
auditoria na Controladoria Geral de Goiânia, a fim de apurar as seguintes irregularidades: a) acumulação 
ilícita de cargos de servidora municipal; b) ocorrência de nepotismo entre servidora e Secretário 
Municipal de Governo; c) verbas pagas a concursado no cargo de gari da Companhia de Urbanização 
de Goiânia (COMURG), em decorrência de sua contratação para o cargo comissionado de Diretor 
Jurídico da extinta AMOB. Nos termos da fundamentação exarada pelo relator, Cons. Subst. Vasco 
Cícero Azevedo Jambo, pugnou-se pela conversão dos autos em tomada de contas especial, diante do 
constatado dano ao erário decorrente do pagamento de: R$111.712,22, como remuneração a servidora 
sem comprovação do efetivo exercício de suas atividades; R$149.008,96, referente ao pagamento de 
verba denominada “dedicação exclusiva”, de percepção exclusiva dos empregados da COMURG no 
cargo e em exercício da função de Advogado naquele órgão, a servidor ocupante de cargo diverso; e de 
potencial dano ao erário, consubstanciado no recebimento de verbas por diversos servidores, em 
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desconformidade com a legislação de regência. Em relação à irregularidade descrita no item (a), 
ressaltou que a acumulação de cargos públicos é expressamente vedada pela CF/88, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos art. 37, XVI e 38, III. Destacou ter sido demonstrado nos autos que, durante 
março de 2013 a julho de 2015, a servidora cumpriu a jornada diária de 8 horas em função de confiança 
em outro município, inexistindo a compatibilidade de horários no exercício de dois cargos distintos. 
Afirmou não haver documentos capazes de comprovar a contraprestação em serviços da representada, 
embora tenha sido realizado o pagamento. Verificou que a ordenadora de despesas responsável pela 
servidora, mesmo diante das diversas notificações e de auditorias realizadas internamente no município, 
continuou a autorizar os pagamentos, restando caracterizado o dolo no exercício de suas funções. 
Quanto à irregularidade (b), destacou que servidora de Goiânia, titular de cargo efetivo, casada com 
secretário municipal de governo, exerceu durante quatro períodos de tempo cargo em comissão e 
função de confiança na mesma unidade administrativa que o cônjugue. Esclareceu que a conduta em 
questão é enquadrada como nepotismo, nos termos da SV nº 13 do STF, bem como o entendimento 
presente no AC-CON nº 31/17, diante da relação direta de subordinação entre os sujeitos. Por fim, foi 
constatado no item (c) que o servidor ocupante de cargo de gari na COMURG recebeu, desde 
01/01/13, adicional de dedicação exclusiva, verba devida somente aos empregados daquela empresa 
no cargo e em exercício na função de advogado. Transcreveu decisão da Justiça do Trabalho, cujo 
entendimento foi de que “o fato de o autor ter exercido cargo comissionado de Diretor de 
Departamento Jurídico de diferentes órgãos da administração direta não faz dele ocupante do cargo de 
advogado da COMURG”. Diante da comprovação nos autos da má-fé no recebimento, propôs a Rua 
68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-
6160│Website: www.tcm.go.gov.br conversão em Tomada de Contas Especial, respondendo 
solidariamente o servidor e os ordenadores de despesa que autorizaram os mencionados pagamentos. 
A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 06498/19, Informativo de 
Jurisprudência TCMGO nº 15/19, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/10/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-15.pdf. 
 
1.2.18 Inobservância do limite legal de gasto de pessoal e ausência de controle de frequência. 
Em visita Técnica realizada em Aparecida do Rio Doce, a partir de solicitação do Controlador Interno 
Municipal, tendo em vista a inércia dos gestores locais em adotarem medidas efetivas de controle na 
Administração Pública Municipal, o TCMGO aplicou multa pelas seguintes irregularidades: 1) 
Pagamento irregular de hora extra de forma recorrente para suprir déficit de pessoal, sem qualquer 
controle de frequência; 2) Autorizar contratação de hora extra embora a despesa com pessoal tenha 
excedido a 95% do limite legal. O Relator acolheu a análise efetuada pela Secretária de Atos de Pessoal 
(SAP), corroborando com o Ministério Público de Contas. Determinou que os responsáveis: “(a) 
promovam a redução dos gastos com folha de pagamento até a recondução do índice de despesa com 
pessoal do Poder Executivo municipal ao limite prudencial, nos próximos dois quadrimestres, sendo 
pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, conforme determinado pelo art. 169, §§ 3º e 4º, da CF c/c 
art. 23 da LRF; (b) cessem imediatamente o pagamento de hora extra, enquanto o índice de gasto de 
pessoal estiver acima do limite prudencial, ressalvado os casos previstos na LDO; (c) promovam a 
edição de ato normativo que suspenda de forma permanente a concessão de gratificações, com 
fundamento no art. 56 da Lei Municipal nº 259/2009, a servidores comissionados; d) promovam a 
edição de projeto de lei regulamentando o art. 57, §2º, da Lei Municipal nº 259/2009 e o art. 7º, §2º, da 
Lei Municipal nº 284/2007, estipulando critérios objetivos para a concessão de gratificação a servidores 
efetivos”. Recomendou-se ainda a regulamentação de pessoal e de concessão de gratificações; que seja 
realizado o controle manual enquanto não houver a implementação do controle biométrico e a restrição 
da contratação de horas extraordinárias a situações excepcionais e temporários. O relator ressaltou 
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ainda que “o ato do titular do controle interno não caracteriza denúncia, mas exercício indeclinável do 
dever legal”. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 06473/19, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 15/19, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/10/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-15.pdf. 
 
1.2.19 Denúncia. Irregularidades no gasto de pessoal e pagamentos indevidos de gratificação e 
adicionais aos servidores ocupantes do cargo em comissão. Em Denúncia foram noticiadas 
supostas irregularidades na gestão de pessoal do município de Santo Antônio de Goiás, referentes a 
pagamentos indevidos de gratificações a servidores ocupantes de cargos em comissão. O Relator 
corroborou com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e com o Ministério Público 
de Contas. Entendeu pela procedência parcial da denúncia quanto às concessões de gratificações de 
função (a) e de adicionais (b) sem o preenchimento dos requisitos legais, configurando a afronta a Lei 
municipal e princípios Constitucionais. Quanto à irregularidade disposta no item (a), explicou que é 
indevido o pagamento de gratificação de função/representação a servidores Rua 68, nº 727 - Centro - 
Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: 
www.tcm.go.gov.br comissionados, pois o cargo em comissão é aquele cujo provimento se dá 
independentemente de aprovação em concurso público, destinado somente ao exercício das atribuições 
de direção, chefia e de assessoramento, além da transitoriedade da investidura. Asseverou que o fato 
gerador da gratificação de função é o de ocupar cargo em comissão, no exercício de funções de 
comissão de direção ou assessoramento superior. Concluiu que, caso fosse devido o referido pagamento 
aos ocupantes de cargos em regime de comissionamento, estar-se-ia permitindo que os servidores 
fossem remunerados duas vezes pelo mesmo fato gerador, configurando verdadeiro “bis in idem”. A 
unidade técnica destacou que o Tribunal possui entendimento sobre o tema, de acordo com o AC-
CON nº 008/14, no sentido de que “Ao servidor comissionado é vedada a percepção de gratificação 
pelo exercício dos cargos de direção, chefia e assessoramento, porquanto o cargo já é destinado 
exclusivamente ao exercício de tais atribuições (art. 37, V, CF). Somente por lei específica é possível a 
fixação ou a alteração de remuneração dos servidores, sendo vedada a vinculação ou equiparação 
salarial. No que tange à irregularidade (b), ressaltou ter havido descumprimento da Lei Municipal nº 
009/93, por ser a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, naquela 
legislação, exclusiva para ocupantes de cargos efetivos. Destacou que, embora ilegais as concessões de 
adicionais e gratificações, não ficou comprovado nos autos a má-fé dos servidores envolvidos, não 
havendo que se falar em danos erários. A proposta de voto foi aprovada no sentido de: (1) considerar 
a denúncia parcialmente procedente e aplicar multa ao responsável. (2) determinar ao Prefeito que: 2.1) 
promova, imediatamente, a revogação do ato de concessão de adicionais aos servidores comissionados, 
em razão dos mandamentos expressos na Lei Municipal nº 009/93; 2.2) que se abstenha de realizar 
novas concessões que não preencham os pressupostos específicos dispostos na legislação; 2.3) que 
conclua processo de sindicância instaurado para apuração dos adicionais concedidos de forma irregular; 
3) determine à Controladora Interna o acompanhamento do cumprimento das determinações impostas 
nos itens anteriores, e reavalie se todos que recebem gratificações e adicionais estão em condição de 
recebê-los Acórdão n° 06478/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 15/19, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/10/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-15.pdf 
 
1.2.20  Pessoal. Segregação de funções. Secretário de Administração que ocupa função de 
presidente da Comissão de Licitação. Viola ao princípio da segregação de funções o fato de o 
Secretário de Administração, como solicitante de instauração de certame licitatório, ocupar também a 
função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, haja vista a obrigatoriedade de se segregar, 
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entre diferentes pessoas, a função de requisitar a licitação e a de julgar o certame. Acórdão nº 87/2019, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 60/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf. 
 
1.2.21 Pessoal. Admissão. Profissionais da Educação. Contratação temporária. Excepcional 
interesse público. Necessidade permanente. É irregular a realização de Processo Seletivo 
Simplificado para contratações temporárias futuras, sem nenhuma vinculação com eventos 
excepcionais, a exemplo de licenças de servidor, exonerações ou suspensões de contratos de trabalho 
ou algum evento presente que imporia a realização do certame.  No que concerne à temporariedade, a 
educação, por imposição constitucional, é uma necessidade permanente do estado e, com efeito, a 
situação transitória só se justifica quando há deficiência de pessoal para atendimento de demanda não 
ordinária de serviço. O número elevado de contratações temporárias, por meio de Processo Seletivo 
Simplificado, que não ocorrem para substituir servidores afastados, mas para ocupar vagas livres que 
deveriam ser ocupadas por servidores de carreira, demonstra a ausência de excepcionalidade da 
contratação e a omissão e falta de planejamento do gestor público. Acórdão nº 771/2019, Boletim de 
Jurisprudência TCEMT nº 60, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf. 

1.2.22 Consulta. Necessidade de autorização legislativa e transmissão de cargo para viagens 
internacionais do Prefeito com duração inferior a 15 dias. O TCE/SC respondeu consulta 
formulada pelo Prefeito Municipal de Luiz Alves relativa a necessidade de autorização legislativa em 
viagens oficiais internacionais do prefeito, com durações inferiores a 15 (quinze) dias, assim como sobre 
a necessidade de transmissão do cargo de prefeito a vice-prefeito por motivo de viagens oficiais 
internacionais do prefeito com durações inferiores a 15 (quinze) dias.  Primeiramente, o Relator 
destacou o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Luiz Alves que estabelece: “art. 46 O Prefeito e 
o Vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período 
superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo”. Desta forma, entendeu o Relator que “apenas viagens 
com duração superior a 15 dias devem ser objeto de autorização do Poder Legislativo, sob pena de 
perda do cargo. Viagens cuja duração é menor de quinze dias não necessitam de autorização legislativa”. 
Quanto à necessidade de transmissão do cargo para o Vice-Prefeito durante ausência do Prefeito, o 
Relator mencionou o art. 43 da Lei Orgânica, que estipula: “art. 43. Substituirá o Prefeito, no caso de 
impedimento, e susceder-lhe-á, no caso de vaga, o Vice-prefeito. §1º. O Vice-prefeito, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas por Lei Complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele 
convocado para missões especiais. § 2º A investidura do Vice-prefeito em Secretaria Municipal não 
impedirá as funções previstas no parágrafo anterior”. O Relator observou que “apesar de não haver no 
ordenamento jurídico especificação sobre quanto tempo de ausência do Prefeito é necessário para a 
ocorrência de transmissão do cargo ao Vice-prefeito, há de se considerar a preocupação do legislador 
em evitar a vacância do Poder Executivo ao estabelecer um rol de possíveis substitutos que, de modo 
temporário ou definitivo, possuem competência para assumir o cargo de Prefeito, Governador ou 
Presidente”. Por fim, o Relator destaca o Prejulgado nº 1937 e conclui “a necessidade de transmissão 
do cargo do Prefeito para o Vice ocorre sempre que houver impedimento que obste aquele ao exercício 
de suas atribuições, independente de prazo mínimo”. Extrai-se da ementa do voto do Relator: 
“Consulta. Necessidade de autorização legislativa e transmissão de cargo para viagens internacionais do 
Prefeito com duração inferior a 15 dias. Precedente. Conhecer. Encaminhar Prejulgado 1937”. 
Acórdão-Consulta nº 19/00436016, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 65/19, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
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1.2.23 Consulta. Servidor. Afastamento por decisão judicial. Continuidade do pagamento de 
remuneração. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Agronômica, 
acerca da possibilidade de realização de pagamento de vencimentos a servidores que, em razão de 
decisão judicial, encontram-se suspensos do exercício da função pública.  Inicialmente, o Relator 
especificou que a Consulta se refere à questão prática envolvendo dois servidores públicos do 
Município que foram afastados das funções e encontravam-se presos por suposto envolvimento na 
compra de votos e falsidade ideológica. O Relator informou que, em decisão expedida por 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi determinada a soltura dos acusados, o 
afastamento das funções públicas no Município de Agronômica, sem, no entanto, dispor sobre a 
continuidade ou não do recebimento de seus respectivos vencimentos. De acordo com o Relator, foi 
entendido por ele e pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior, que “apesar de baseada em 
caso concreto, a controvérsia aludida envolve dúvidas sobre o ponto de vista do gasto público, mais 
especificamente se seria ou não devido o pagamento de remuneração a servidores afastados do exercício 
da função pública por decisão judicial. Mencionou, ainda, que a competência para análise da questão é 
deste Tribunal de Contas, por tratar de hipótese de ilegalidade de gasto público”. O Relator destacou 
que “a presente Consulta versa sobre gasto público e possível dano ao erário, matérias que competem 
a este Tribunal, que por sua vez deve exercer seu papel no esclarecimento de dúvidas de administradores 
públicos no que tange a matérias de sua alçada. Considero cumprido, portanto, o requisito necessário 
para conhecimento do processo relativo ao art. 104, inciso I do Regimento Interno”. Contudo, advertiu 
que “esta Decisão não representa prejulgamento de atos que porventura sejam praticados em 
decorrência da orientação ofertada por este Tribunal de Contas. A orientação ora ofertada tem como 
objetivo esclarecer a dúvida em seu sentido abstrato, isto é, se é devido o pagamento de remuneração 
a servidores públicos suspensos por ordem judicial do exercício da função pública”. Quanto ao 
pagamento dos servidores afastados e sua possível suspensão, o Relator esclareceu que “Não há, em 
nosso ordenamento jurídico, dispositivo que defina que suspensões cautelares prejudicam a 
remuneração de servidor afastado do exercício da função pública. Neste sentido, prevê o art. 20, 
parágrafo único da Lei nº. 8.429/90”. Da mesma forma, citou o artigo “Medidas cautelares pessoais 
diversas da prisão” de Carlos Henrique Borlido Haddad: “A interpretação autêntica aplicável ao direito 
penal não deve ser desprezada por se tratar de processo penal. Em se tratando de função pública, a 
suspensão determinada não pode importar em supressão de remuneração ou do auferimento de renda. 
Em primeiro lugar, porque não há determinação legal que imponha a cessação do pagamento de salário. 
Em segundo lugar, porque, devido à singeleza da regulamentação do CPP, deve-se recorrer a outras 
fontes para extrair a estrutura do instituto, e as normas integradoras não preveem a falta de 
remuneração”. O Relator esclareceu que a suspensão determinada não pode importar em supressão de 
remuneração ou do auferimento de renda em caso de função pública e que este “posicionamento 
encontra escopo nos Princípios da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Inocência. O Princípio 
da Legalidade, previsto no art. 37, caput da Constituição Cidadã, prevê que a Administração Pública 
está vinculada àquilo que prescreve a lei, estando seus atos limitados ao previsto na legislação. No 
presente caso, o art. 319 do Código de Processo Penal prevê tão somente a suspensão do exercício de 
função pública do servidor, deixando de versar sobre a suspensão de pagamento de remuneração. Não 
cabe, portanto, à Administração interpretar aquilo que a lei não prevê”. O Relator afirmou que o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal possui “jurisprudência dominante no sentido de que o 
pagamento da remuneração deve ser mantido nos casos de prisão: [...] O recurso deve ser provido, 
tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, 
uma vez que a suspensão de pagamento, na hipótese, é ilegal, em vista das referidas faltas ao serviço 
decorrentes da prisão cautelar, pois atenta contra o princípio da irredutibilidade dos vencimentos do 
servidor público, o qual, apenas depois de regular processo administrativo, no qual deve ser-lhe 
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assegurada a ampla defesa, pode vir a ser privado de seus vencimentos, ainda que somente de uma parte 
de seu montante. [...] (ARE 1.058.492/SP. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 09/10/2017)”. E ainda: 
“Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida 
limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em 
momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o 
servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em 
seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de 
eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 
3. Agravo regimental não provido. (AI 723.284 AgR/RS Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 
23/10/2013)”. Quanto ao caso de afastamento do servidor por indiciamento, o Relator estabeleceu que 
a remuneração é resguardada pela Lei nº. 9.613/1998, art. 17, modificada pela Lei nº. 12.683/2012, que 
define que “em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de 
remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão 
fundamentada, o seu retorno”. Da mesma forma, citou o art. 147, da Lei nº. 8.112/1990: “Art. 147. 
Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do 
cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração”. Desta feita, concluiu o 
Relator, que a suspensão do exercício da função pública não compromete o pagamento dos 
vencimentos do referido servidor enquanto não houver decisão final do processo judicial ou apuração 
em processo administrativo disciplinar. “Assim sendo, não havendo determinação judicial sustando o 
pagamento da remuneração dos servidores, não pode a administração suspender o pagamento enquanto 
perdurar o afastamento determinado, com fulcro nos Princípios da Legalidade, da Presunção da 
Inocência e do Devido Processo Legal, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LVII, e 37, caput, da 
Constituição Federal de 1988”, complementou. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “O 
afastamento de servidor determinado por decisão judicial com base no art. 319, VI do Código de 
Processo Penal não acarreta suspensão do pagamento até decisão definitiva ou ordem judicial contrária. 
Acórdão-Consulta nº 17/000362000, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 65/19, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

1.2.24 Tomada de Contas Especial. Servidor. Afastamento para cursar pós-graduação. Termo 
de Compromisso. Não Cumprimento. Ausência de comprovação de frequência ou conclusão. 
Dano ao erário. Débito. O TCE/SC imputou débito a professor afastado para cursar pós-graduação 
em nível de doutorado sem apresentação posterior de certificado de conclusão do curso ou quaisquer 
outros documentos que atestem a frequência e/ou relatório de desempenho firmado pela instituição de 
ensino que comprovassem a sua efetiva capacitação, tampouco ressarcimento ao erário descumprindo 
Termo de Compromisso firmado com a Secretaria de Estado da Educação. Tratam os autos de Tomada 
de Contas Especial instaurado pela Secretaria de Estado da Educação – SED, com a finalidade de 
apurar prejuízo ao erário decorrente de descumprimento de termo de compromisso firmado pela 
administração com servidor público, para frequentar curso de pós-graduação, sem comprovação de 
conclusão, em atendimento ao apontado em Relatório de Auditoria da Secretaria de Estado da Fazenda. 
De acordo com o Relator: “o servidor confirmou que requereu afastamento para frequentar curso de 
pós-graduação em nível de doutorado, com percepção de vencimentos integrais, e que não lhe foi 
possível concluir o curso, pois no ano de 1993 precisou se afastar do Estado de Santa Catarina, o que 
motivou o pedido de licença para tratamento de interesse particular”. O Relator informou que o ex-
servidor alegou em sua defesa “a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, 
a ocorrência da decadência, conforme prevê o art. 54 da Lei nº 9.784/1999, cujo prazo para a 
Administração rever seus atos se encerra em cinco anos”. Da mesma forma, “também invocou a boa-
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fé no recebimento dos valores, sustentando que frequentou o curso, mas que não concluiu a sua tese 
de doutorado em virtude de problemas familiares e da necessidade iminente de acompanhar a sua 
esposa para outro Estado da Federação”. Por fim, questionou a sistemática de juros aplicada, sob a 
alegação de que os juros devem incidir somente a partir da sua citação, sob a justificativa de que em tal 
momento é que se constitui a mora”, de acordo com o Relator. Quanto à boa-fé invocada, o Relator 
destacou o entendimento do TRF da 1ª Região, que cita jurisprudência do STF “...Apenas a boa-fé do 
servidor beneficiado não o exime de repor aos cofres públicos o montante que lhe foi pago 
indevidamente por erro da administração, sendo necessária, consoante entendimento do Excelso 
Supremo Tribunal Federal (conf. MS 256.641/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 
22.02.2008), a presença concomitante dos seguintes requisitos para que haja a dispensa da restituição: 
"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 impugnada; IV - interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” (TRF-
1 - AMS: 345511620064013400 DF 0034551-16.2006.4.01.3400, Relator: JUIZ FEDERAL 
HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA). Ainda sobre a alegação da boa-fé, o Relator mencionou 
entendimento do TCU: “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”. Quanto ao questionamento da sistemática 
de juros aplicada ao caso, o Relator citou a Instrução Normativa nº TC-13/2012: “Da Atualização 
Monetária - Art. 18. Sobre o valor do débito imputado em processo de tomada de contas especial 
incidirá atualização monetária, pelo índice fixado pelo ente para atualização ou correção monetária por 
atraso de pagamento de tributos, a contar da data: I - do recebimento, nos casos de recursos financeiros 
antecipados ou concedidos; II - nos demais casos, da prática do ato impugnado ou, se desconhecida, 
da data do conhecimento do fato ensejador da tomada de contas especial pela Administração”. 
Ademais, quanto a sistemática de juros aplicada, o Relator mencionou o 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 773/878, vigentes à época, e em especial, o art. 37, 
caput, da Constituição Federal/88, e o art. 63, caput, da Lei Federal nº 4.320/64: “A liquidação da 
despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito”, além do artigo 17, § 2º do Regimento Interno do TCE/SC 
(Resolução nº 06/2001), e a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça “os juros moratórios fluem 
a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Destarte, o Relator entendeu 
que “a licença com vencimentos integrais aproveitadas pelo Professor à época dos fatos, para cursar 
pós-graduação em nível de doutorado, tinha como respaldo regulamentar o Decreto Estadual nº 
773/1987, e determinava como consequência a exigência de continuar vinculado às atividades do 
serviço público por período igual ao do afastamento”. E ainda, “de fato, o servidor que volta de um 
doutorado precisa continuar vinculado às atividades do serviço público por período igual ao do 
afastamento (e no caso permaneceu por mais 12 anos). Isso acontece porque a norma regulamentar 
entende que a licença para qualificação é um investimento da entidade pública no servidor. Assim, ele 
deve garantir o retorno dessa capacitação para o órgão e para a sociedade em geral, por meio do seu 
trabalho no serviço público. Todavia, no caso em tela, o ex-servidor além de não ter apresentado o 
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comprovante de conclusão do curso não juntou quaisquer documentos que atestassem a frequência 
e/ou relatório de desempenho firmado pela instituição de ensino que comprovassem a sua efetiva 
capacitação”. Assim sendo, adotou o posicionamento de 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”. Por fim, o Relator 
ressaltou “a intempestividade na adoção das providências administrativas para apuração e ressarcimento 
do prejuízo ao erário, por parte da Secretaria de Estado da Educação” pois, de acordo com o Relator, 
“cabia a Secretaria de Estado da Educação por inciativa própria (já que nestes autos foi compelida a 
fazer) tomar as medidas administrativas necessárias ou procedimento de tomada de contas especial, 
para o fiel cumprimento das normas regulamentares em tempo oportuno”. Extrai-se da ementa do voto 
do Relator: “A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos acordados no termo de 
compromisso para frequentar curso de pós-graduação, enseja a responsabilização do servidor e o 
ressarcimento ao erário”. TCE nº 16/00076901, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 65/19, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

1.2.25 Levantamento. Quadro funcional do Governo do Estado do RN. Servidores em 
readaptação. Achados de auditoria. Sugestão de Medidas. Em auditoria de conformidade, através 
de Levantamento realizado no quadro de servidores do Governo do Estado, a fiscalização do Tribunal 
de Contas, por iniciativa de sua Secretaria de Controle Externo, identificou indícios de irregularidades 
em razão de ausência de formalização dos procedimentos e o devido controle dos seus registros 
funcionais em relação aos servidores em readaptação nas Secretarias de Educação e Cultura – SEEC e 
de Administração e Recursos Humanos – SEARH. Diante destes achados de auditoria esta corte de 
Contas emitiu sugestão a autoridades para alcançar melhorias no controle e gestão da Administração 
Pública estadual, como a regulamentação do instituto da readaptação no âmbito do Poder Executivo 
Estadual. Processo nº 006627/2018-TC, Acórdão nº 152/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 

1.2.26 Subsídio dos agentes políticos municipais e impossibilidade de revisão geral anual. Os 
subsídios dos agentes políticos municipais não poderão sofrer reajustes no curso da legislatura, nem 
mesmo por ocasião da revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal; 
isto porque a correspondente sistemática remuneratória tem regramento próprio na Constituição 
Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com este argumento, a 1ª Câmara concedeu, à 
unanimidade, medida cautelar para afastar os efeitos do art. 3º da Lei 044/2016, do Município de Santa 
Maria, que infringia o regramento acima exposto. A relatora, Conselheira Maria Adélia Sales, enfatizou, 
que: “o referido preceito constitucional objetiva impedir que os agentes políticos possam diretamente 
determinar seus próprios subsídios, passando, assim, a legislar em causa própria, o que provocaria um 
incremento remuneratório no curso da legislatura, o que colide com o objetivo da norma 
constitucional”. No mérito, foi ordenado (também à unanimidade) o ressarcimento ao erário da quantia 
atualizada a ser apurada pela unidade técnica competente, considerando-se a diferença entre o valor 
estabelecido na lei anterior e o previsto na lei nova, cujos dispositivos foram considerados ilegítimos. 
Processo nº 6455/2017, Acórdão nº 221/2019, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 5/2019, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 
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1.2.27 Denúncia. Desvio de função de empregados públicos. Em sede de Denúncia, a 2ª Câmara 
de Contas reconheceu desvio de função de empregados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte – CAERN, que haviam sido aprovados em concurso público para ocupar cargo de 
Operador de Sistemas de Águas e Esgotos e estavam desempenhando funções de Mecânico de 
Manutenção. Verificando que um dos interessados pediu rescisão do seu contrato de trabalho, o 
Colegiado determinou o retorno do outro empregado público ao seu cargo de origem e encaminhou 
“recomendação à CAERN para que se abstenha de conferir aos seus funcionários atribuições não 
inerentes aos cargos para os quais foram nomeados”. Processo nº 23985/2016-TC, Acórdão nº 
275/2019-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 

 

1.3 Fiscalização e Controle  

1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Agente político. Culpa. Erro grosseiro. Parecer jurídico. 
Parecer técnico. Objeto do convênio. A existência de pareceres técnico e jurídico não exime a 
responsabilidade de agente político que, ao assinar convênio, permite o repasse de verbas federais a 
objeto não elegível pela política pública sobre a qual tem a obrigação precípua de promover e zelar, 
pois caracteriza conduta com erro grosseiro e culpa grave. Acórdão nº 11069/2019, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 285, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.3.2 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Contagem. Código Civil. Quando o 
fato for irregular, ensejador da sanção, tiver ocorrido menos de dez anos antes do início da vigência da 
Lei nº 10.460/2002 (novo Código Civil), 11.01.2003, o prazo de dez anos para a prescrição da pretensão 
punitiva do TCU é contado a partir dessa data (art. 2.028 da mesma lei) e não a partir do fato irregular. 
Acórdão 9856/2019 – Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 285, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.3 Convênio. Prestação de contas. Lei Rouanet. Natureza jurídica. Renúncia de receita. Os 
valores captados com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) são recursos públicos federais 
originários de renúncia tributária da União, o que faz incidir sobre o captador dos recursos o dever de 
prestar contas do seu uso, consoante o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal. Acórdão nº 
9860/2019- Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 285, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.4 Responsabilidade. Débito. Capacidade econômica. Hipossuficiência. Doença. Velhice. 
Multa. Parcelamento. Alegações de hipossuficiência financeira, idade avançada e doença grave não 
impedem a imputação de débito ou aplicação de multa a responsável. No âmbito do TCU, é possível o 
parcelamento das dívidas em razão de situação econômica desfavorável do devedor. Acórdão nº 
2442/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº286, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.5 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Documento falso. Qualificação 
econômico -financeira. Fraude contábil. Demonstração contábil. O uso de demonstrações 
financeiras inidôneas com a finalidade de demonstrar qualificação econômico-financeira justifica a 
declaração de inidoneidade da empresa responsável para participar de licitações no âmbito da 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_052019__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_052019__TCE_RN.pdf
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://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 46 de 70 

Administração Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992). Acórdão nº 2445/2019- Plenário, Boletim 
de Jurisprudência TCU nº 286, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

1.3.6. Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Marco temporal. Termo inicial. Trânsito 
em julgado. A contagem do prazo de cumprimento das sanções de declaração de inidoneidade 
impostas pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/1992) inicia-se com o trânsito em julgado da decisão do 
Tribunal. Acórdão nº 2453/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 286, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.7 Responsabilidade. Convênio. Agente político. Convenente. Qualificação técnica. 
Avaliação. Não é exigível do agente político que assina convênio a avaliação da capacidade técnica do 
convenente para execução do objeto, especialmente quando há pareceres técnicos e jurídicos 
subsidiando a celebração do ajuste. Acórdão 11.459/2019- Primeira turma, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 286, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.8 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. 
Solidariedade. Multa. Princípio do non bis in idem. A condenação solidária em débito atribuído a 
firma individual e seu empresário não caracteriza bis in idem, porquanto obriga todos à mesma dívida, 
que pode ser cobrada integralmente de um ou de ambos, nos termos dos arts. 264 e 265 do Código 
Civil, além do que não se faz distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física. 
No caso de multa, todavia, cabe aplicar apenas ao empresário, sob pena de bis in idem, uma vez que a 
firma individual não possui personalidade diversa e separada da do seu titular, constituindo ambos uma 
única pessoa, ao contrário do que ocorre nas outras sociedades empresariais. Acórdão nº 11.855/2019 
– Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 287, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.3.9 O pagamento de subsídio indireto a edis configura dano ao erário e deve ser ressarcido 
pelos beneficiários. Trata-se de auditoria de conformidade realizada em Câmara Municipal, com o 
objetivo de verificar a regularidade da execução das despesas com verbas de gabinete e viagens dos 
vereadores no período de janeiro de 2013 a maio de 2015. O relator, conselheiro substituto Licurgo 
Mourão, passou ao exame das irregularidades assinaladas pela equipe de auditoria. Inicialmente, 
enfatizou que o relatório técnico apontou emissão de empenhos ordinários para a contabilização das 
despesas com verbas de gabinete, em data posterior à ocorrência dos gastos, demonstrando a não 
realização de prévio empenho. Acrescentou que os pagamentos foram ordenados e autorizados, tendo 
a própria Câmara constado, em todos os empenhos, como credora/favorecida. Imputou a três 
vereadores, presidentes do legislativo no período auditado, a conduta irregular atinente ao ordenamento 
e autorização do pagamento das despesas a título de verba de gabinete, sem prévio empenho, o que 
resultou na ausência de estimativa dos gastos que seriam realizados, impossibilitando conhecer o 
montante determinado, em violação aos arts. 58, 60, caput e § 2º, 61 e 64 da Lei n. 4.320/64. Também 
atribuiu responsabilidade à contadora da Câmara à época, pela contabilização de despesas sem prévio 
empenho e com indicação incorreta do credor, em contrariedade aos arts. 60, caput e § 2º, 61 e 88 da Lei 
n. 4.320/64. Nesse diapasão, discorreu que o procedimento ou rito para realização das despesas ou uso 
das verbas de gabinete foi debatido de maneira exaustiva neste Tribunal e o entendimento consolidado 
pode ser verificado no voto aprovado pela Segunda Câmara no julgamento da Representação n. 768087, 
em sessão de 23.06.16, in verbis: O empenho da despesa pública – que deve ser prévio, nos termos 
do caput do art. 60 da Lei n. 4.320/64 – constitui vetusto instrumento de controle e programação do 
orçamento, o que representa salvaguarda para a Administração e para o favorecido. Isso porque, ao 
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permitir que o gestor tenha a exata dimensão dos compromissos assumidos, o prévio empenho evita a 
realização de despesa pública sem a existência de recurso orçamentário. Citou ainda, a Consulta n. 
839034, apreciada na sessão plenária de 10.05.11, nesse mesmo sentido. No tocante à incorreta 
indicação do credor, destacou que o art. 88 da Lei n. 4.320/64 preleciona que “os débitos e créditos 
serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância 
e data do vencimento, quando fixada”. Isso posto, entendeu que os presidentes da Câmara Municipal 
e ordenadores de despesas à época dos fatos, bem como a contadora, deveriam ter mantido rígido 
controle sobre os empenhos realizados, imputando-lhes multa e expedindo recomendação ao atual 
presidente da Câmara e ao contador para que tomem as devidas medidas para que os empenhos sejam 
emitidos em estrita conformidade com as disposições legais.  Em seguida, relativamente à segunda 
irregularidade apontada pelo relatório técnico, evidenciou pagamento de indenização aos vereadores 
por despesas que não se caracterizam como excepcionais, eventuais ou extraordinárias, uma vez que 
grande parte dos serviços prestados e dos materiais adquiridos configuravam típicas despesas de custeio. 
Ademais, ressaltou a realização de gastos com outros itens que não constituíam despesas necessárias ao 
exercício do mandato parlamentar; aquisição de vários materiais de consumo que não correspondiam à 
demanda dos respectivos gabinetes, nos quais havia apenas um servidor lotado; e ainda, resolução da 
câmara que não fixava cota do valor da indenização, induzindo os vereadores a praticarem gastos 
próximos ao limite mensal, em contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte na Consulta n. 
643657. Atentou para o disposto no art. 39, § 4º, da CR/88, com a redação dada pela EC n. 19/98, que 
estabelece que os membros de Poder, os detentores de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados por meio de subsídio em parcela única, vedada 
a percepção de qualquer outra espécie remuneratória, em consonância com jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF – ADI 4587 MC/GO – Min. Rel. Ricardo Lewandowski – public. 22.09.2011) 
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 
201303454461– Segunda Turma – Min. Rel. Humberto Martins – DJE 21.02.2014). No entanto, frisou 
que se admite o pagamento de despesas de natureza indenizatória, desde que comprovada a ocorrência 
de evento excepcional, pertinente e capaz de demonstrar a aleatoriedade do gasto, vinculado ao 
exercício da vereança, sem prejuízo dos demais requisitos pertinentes (lei instituindo o pagamento da 
verba e respectivas condições para o percebimento, existência de dotação orçamentária própria, regular 
prestação de contas, acompanhada dos comprovantes legais e realização de prévio empenho), conforme 
assentado em inúmeras decisões proferidas pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas, a 
exemplo das Consultas n. 734298 e n. 862825 deste Tribunal. Da análise dos itens remunerados com a 
verba indenizatória, destacou gastos com combustível e manutenção de veículos, telefonia, material 
para escritório e contratação de prestadores de serviços (assessorias e consultorias), afirmando serem, 
na verdade, custos ordinários da Câmara, devendo, pois, serem pagos por meio de dotação orçamentária 
própria e contratados mediante o adequado procedimento licitatório, uma vez que cabe à Câmara 
fornecer os meios necessários ao edil para a realização de suas funções, devendo proceder ao 
planejamento orçamentário adequado, a fim de suprir tais necessidades. No tocante aos gastos com 
combustível e manutenção de veículos próprios dos vereadores, correspondentes à maior parte dos 
gastos indenizados, expôs a evolução do entendimento deste Tribunal até o posicionamento atual, 
firmado na Consulta n. 862825, admitindo a indenização de gastos com combustível em veículo próprio 
de agentes políticos, em caráter excepcional, desde que assegurados mecanismos de controle da 
atividade desempenhada e do recurso despendido, e que, in casu, foram verificadas diversas 
impropriedades, tais como: abastecimento de veículos de parentes e de veículos não cadastrados, 
ausência de documento fiscal demonstrativo da data do abastecimento e reapresentação de cupons 
fiscais de meses anteriores, aquisição de combustível incompatível com o veículo cadastrado, 
documentos fiscais com assinaturas diversas, indicando abastecimento para terceiros. Concluiu, 
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portanto, pela irregularidade das despesas em comento, visto que efetuadas em violação ao art. 39, § 4º, 
da CR/88 e em desacordo com o posicionamento firmado por este Tribunal, o que ensejou dano ao 
erário no montante histórico de R$691.322,52, a ser ressarcido por todos os vereadores à época da 
apuração dos fatos.  No que tange à ausência de realização de licitação pela Câmara para as despesas 
pagas com verba de gabinete, cujo montante ultrapassou o limite previsto na lei, entendeu ser 
improcedente a irregularidade apurada pela equipe de auditoria, uma vez que essas despesas não se 
submetem ao processamento normal previsto nos artigos 58 a 65 da Lei n. 4.320/64– fixação, 
empenho, liquidação e pagamento – equivalendo a verdadeiros adiantamentos, cuja previsão legal está 
contida no artigo 68 da mesma lei. Todavia, alteou que as despesas realizadas a título de verba de 
gabinete não atenderam aos princípios da moralidade, da economicidade, da razoabilidade e do interesse 
público, tendo em vista a ausência de comprovação do indispensável vínculo com o mandato 
parlamentar. Entendeu, porém, prejudicada a aplicação de sanção aos ex-presidentes da Câmara e aos 
demais vereadores no período auditado, uma vez que as condutas a eles imputadas possuem estreita 
conexão com as condutas examinadas na segunda irregularidade apontada.  Quanto às prestações de 
contas das verbas de gabinete, a relatoria apontou diversas irregularidades apuradas pela equipe de 
auditoria, a saber: repetição de comprovantes já apresentados e indenizados; somatórios incorretos dos 
gastos; pagamentos em parcelas de uma única compra ou serviço; passagens intermunicipais e 
interestaduais de idas, sem voltas e vice-versa, não apresentando o usuário do transporte nem sua 
finalidade; despesas com refeições e lanches, com características próprias de salários, cujos cupons são 
incompletos e sugerem atendimento a mais de uma pessoa, sendo alguns, inclusive, em recesso 
parlamentar; gastos com telefonia, cujas faturas incompletas impossibilitam a separação do uso no 
interesse público e no particular; notas fiscais de abastecimento não indicando a placa do veículo 
abastecido ou indicando placa de veículo não cadastrada,inclusive em recesso parlamentar; dentre 
outras em desconformidade com a regulamentação, contendo documentação imprópria ou estranha à 
atividade parlamentar, configurando subsídio indireto. No tocante à responsabilização pelas 
irregularidades em tela, reconheceu a responsabilidade dos controladores internos à época, em face das 
falhas verificadas na fiscalização dos documentos comprobatórios dos gastos indenizados aos 
vereadores, aplicando-lhes multa, deixando, no entanto, de aplicar sanção aos ex-presidentes da Câmara 
e aos demais vereadores, a fim de evitar bis in idem, uma vez que as condutas a eles imputadas possuem 
estreita conexão com os atos examinados anteriormente.  Passou à análise de mais um achado da equipe 
de auditoria, concernente ao reembolso das despesas com diárias de viagens, notabilizando a emissão 
de empenhos ordinários com o valor correspondente à soma dos comprovantes de despesas 
apresentados, em data anterior à ocorrência dos gastos, evidenciando que sua formalização ocorreu 
após o retorno dos edis, sem o prévio empenho de tais despesas, que deveria ter sido efetuado por 
estimativa, em desacordo com o disposto no art. 60 da Lei n. 4.320/64. Destacou que há farto 
entendimento neste Tribunal sobre a indenização de despesas de viagens, tendo sido firmado o 
entendimento de que o pagamento de tais gastos deve ser feito, de preferência, por meio do sistema de 
diárias, conforme decidido na Consulta n. 748370, e ainda que seja feita opção por outra forma de 
indenização, como reembolso ou adiantamento, há que ser efetuado o prévio empenho das despesas, 
em respeito aos aludidos dispositivos legais, destacando nesse sentido, a Consulta n. 835943. Diante de 
tais considerações, manteve a irregularidade, imputando multa aos presidentes da Câmara e 
ordenadores de despesas à época dos fatos, bem como à contadora, que deveriam ter mantido rígido 
controle sobre os empenhos realizados.  Além disso, observou que as despesas com viagens dos 
vereadores, pela sua natureza e finalidade, não atenderam aos princípios da moralidade, da 
economicidade, da razoabilidade e do interesse público. Assinalou o caráter aleatório e individual da 
escolha das viagens, sendo o reembolso das despesas efetuado mediante regime de prestação de contas 
bastante precário, sem especificar o destino, a função parlamentar da viagem, o veículo abastecido e o 
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número de pessoas. A esse propósito, trouxe excerto da Consulta n. 835943, na qual restou consignado 
que “a concessão de verba pecuniária de natureza indenizatória para cobrir despesas de Vereadores em 
missão oficial autorizada pelos seus pares, a serviço do Legislativo ou da comunidade, necessita de 
motivação, previsão legal, dotação orçamentária própria, regras para a prestação de contas, 
demonstração do nexo entre suas atribuições regulamentares e as atividades realizadas na viagem.” Por 
conseguinte, presumiu lesivas ao erário as referidas despesas, determinando aos responsáveis o 
ressarcimento de forma discriminada a cada vereador à época, bem como aplicação de multa aos ex-
presidentes da Câmara Municipal, por ordenar e autorizar o pagamento de despesas com reembolsos, 
sem proceder à análise dos gastos praticados. Com relação às prestações de contas das viagens, 
asseverou que foram apresentados documentos impróprios ou mesmo estranhos à atividade 
parlamentar, os quais demonstram que as viagens não foram realizadas no exercício da vereança e a 
bem do interesse público, inclusive comprovantes legais emitidos em datas de recesso parlamentar. 
Entendeu, também nesse caso, que deveria ser reconhecida a responsabilidade dos controladores 
internos da Câmara no período fiscalizado, dado que não promoveram a devida fiscalização da 
legalidade e da regularidade da natureza das despesas dos vereadores e de seus quantitativos, tendo sido 
emitidos pareceres padronizados semestrais e no encerramento do exercício, sem o posicionamento 
sobre as prestações de contas dos deslocamentos realizados, em violação às atribuições previstas na lei 
municipal. Entendeu cabível aplicação de multa aos responsáveis pelo controle interno e, lado outro, 
também a fim de evitar bis in idem, deixou de aplicar sanção aos ex-presidentes da Câmara e aos demais 
vereadores, uma vez que as condutas a eles imputadas possuem estreita conexão com as condutas 
examinadas nos gastos com despesas de viagens. Por fim, analisou a última irregularidade apontada, 
relativa à concessão de ajuda de custo a vereadores residentes em locais situados a mais de 30 
quilômetros da sede do município, para comparecimento às reuniões ordinárias e de comissões da 
Câmara, acrescentando que, da mesma forma como já havia ocorrido, as despesas foram irregularmente 
processadas, sem prévio empenho e indicação da própria Câmara como credora. Frisou que o 
pagamento de ajuda de custo a vereador residente em local distante da sede do município não se 
identifica como verba indenizatória, porquanto não se trata de gasto realizado de forma excepcional, 
eventual ou extraordinária, possuindo eminente caráter remuneratório, haja vista seu regular e contínuo 
pagamento aos edis. A esse respeito destacou o voto da Conselheira Adriene Andrade na Consulta n. 
811262, aprovado à unanimidade na sessão plenária de 07.03.12, no qual este Tribunal se posicionou 
pela impossibilidade de pagamento de verba indenizatória a vereador para comparecimento de sessão 
legislativa, ainda que itinerante, por se tratar de despesa afeta às funções típicas do legislativo municipal. 
Diante disso, considerou que as aludidas despesas apresentaram caráter remuneratório e ocasionaram 
o pagamento de subsídio indireto aos edis, em afronta ao art. 39, § 4º, da CR/88, ensejando dano ao 
erário no montante de R$54.529,48, a ser ressarcido pelos responsáveis, e ainda aplicou multa aos ex-
presidentes da câmara por ordenar tais despesas, e à contadora à época pela ausência de prévio empenho 
e por sua incorreta contabilização quanto ao tipo de empenho utilizado e à indicação do credor. O 
montante total do ressarcimento determinado aos responsáveis em cada irregularidade apontada na 
proposta de voto do relator foi o valor histórico de R$820.355,91, enquanto a aplicação de multa perfez 
o total de R$233.500,00. O conselheiro relator expediu ainda recomendação ao atual presidente da 
Câmara Municipal, ao contador e ao controlador interno para que tivessem ciência dos achados de 
auditoria e adotassem as medidas necessárias para evitar a reincidência das irregularidades verificadas, 
caso ainda não tivessem sido implementadas, devendo a referida recomendação ser objeto de 
monitoramento pela unidade técnica competente. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. 
Auditoria n. 986763, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 
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1.3.10 Consulta. Indagação acerca da obrigatoriedade de que o Município efetue o repasse, à 
APAE, de valores recebidos do FUNDEB, mesmo não tendo convênio para tanto, e como seria 
classificada essa despesa. Manifestações uniformes. Impossibilidade de se efetuar o repasse, 
na hipótese de inexistência de formalização de prévio convênio. Parâmetros interpretativos 
fixados pelo Acórdão nº 4901/2017-STP, inclusive quanto à classificação contábil das despesas. 
i) o repasse de valores recebidos do FUNDEB a entidades filantrópicas de direito privado sem fins 
lucrativos exige a formalização prévia de convênio, bem como o cumprimento dos requisitos dispostos 
na Lei nº 11494/2007; ii) quanto à forma de se classificar contabilmente as despesas, devese utilizar a 
classificação 3.3.50.43.00.00 (subvenções sociais, para despesas correntes) ou 3.1.50.43.00.00 
(subvenções sociais, quando há substituição de mãode-obra), especificando-se no desdobramento se os 
recursos serão destinados à OSCIP mediante termo de parceria (3.1.50.43.35.00 ou 3.3.50.43.35.00), a 
Organizações Sociais mediante contrato de gestão (3.1.50.43.40.00 ou 3.3.50.43.40.00), ou a outras 
entidades do Terceiro Setor para a promoção gratuita da educação (3.1.50.43.45.00 ou 3.3.50.43.45.00); 
no caso de destinação de valores para o custeio da folha de pagamento da entidade, deverão ser 
registrados na classificação 3.1.50.43.00.00 (com a especificação do tipo de convênio no campo 
desdobramento); ainda, quando se tratar de investimentos ou inversões financeiras a instituições 
educacionais, deverá ser utilizada a classificação 4.4.50.42.03.00 (auxílios). Processo nº 651437/18, 
Acórdão nº 2767/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 66, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

1.3.11. Representação. Projeto de Lei, que visa à criação de cargo público. Município em Alerta 
prudencial de despesas com pessoal expedido por este Tribunal, no período de apuração 
encerrado em 30/06/2019. Contrariedade ao art. 22, parágrafo único, inciso II, da Lei de 
Responsabilidade fiscal. Ratificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão 
da tramitação do Projeto de Lei nº 008/2019 enquanto perdurar o alerta de 95% de despesas de 
pessoal. Com fulcro nos arts. 282, § 1º, 400, § 1º-A, e 403, II e III, do Regimento Interno, merece 
acolhimento o pedido expedição de medida cautelar em face da Câmara Municipal do Município, para 
o fim de determinar a imediata suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 008/2019, no estado em 
que se encontra, bem como em face do Poder Executivo do mesmo Município, para que se abstenha 
de sancioná-lo, enquanto perdurar o alerta de 95% de despesas com pessoal, sob pena de 
responsabilização solidária dos respectivos gestores, nos termos dos arts. 400, § 3º, e 401, V, do mesmo 
Regimento. Neste contexto, a expedição de medida cautelar se justifica em face da flagrante 
contrariedade ao art. 22, parágrafo único, inciso II, da Lei de Responsabilidade fiscal, pois, por 
intermédio do Projeto de Lei nº 08/2019, o Poder Executivo do Município visa criar um cargo de 
agente de combate à endemias, porém atualmente está com seu limite prudencial excedido. Dessa 
forma, enquanto o Município permanecer alertado em 95%, a Lei de Responsabilidade Fiscal impede 
que se adote as medidas descritas em seu artigo 22, dentre elas, a criação de cargo público. Outra 
ressalva importante ao argumento trazido pelo Município é acerca do juízo de necessidade e urgência 
do projeto de lei em discussão, que teria relevância no combate às endemias, em consonância com as 
diretrizes de saúde e em atendimento à recomendação administrativa do Ministério Público Estadual. 
De fato, é indubitável a necessidade de adoção de medidas efetivas e eficazes de prevenção e combate 
de doenças, no entanto, a presente cautelar não tem o condão de anular o Projeto de Lei nº 008/2019, 
mas exigir que se adotem medidas de contenção de despesas de pessoal e/ou aumento de receitas, para 
recondução das despesas total com pessoal aos padrões de responsabilidade fiscal, para que possa de 
fato o projeto de lei tenha seu curso retomado. Processo nº 536585/19, Acórdão nº 2673/19 – Tribunal 
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Pleno , Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 66, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

1.3.12 Formas de utilização de receitas resultantes de multas de trânsito. Possibilidade de 
transferência para Guarda Civil Metropolitana. Em Consulta formulada pelo Secretário Municipal 
de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT de Goiânia quanto à forma de utilização de receitas 
resultantes de multas de trânsito e sobre a possibilidade de transferir à arrecadação para a Agência 
Municipal da Guarda Civil Metropolitana, em cumprimento aos requisitos de admissibilidade dos arts. 
31 e 32 da Lei Orgânica e arts. 199 e 200 do RITCMGO, o Relator corroborou com o entendimento 
da Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG) que foi acompanhado pelo Ministério Público de 
Contas (MPC). Foi respondido que, com exceção da parcela alcançada pela desvinculação contida no 
art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os recursos obtidos pelas multas de 
trânsito possuem destinação vinculada às atividades referidas no art. 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB e na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, podendo ser 
destinadas a órgãos ou entidades que exerçam atribuições de guarda municipal, que possuem em suas 
competências legalmente definidas as Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: 
(62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br atribuições descritas no art. 
320 do CTB. Ressaltou-se que as receitas arrecadas com multas de trânsito devem ser realizadas 
utilizando-se a codificação de natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas em Legislação 
Específica) e seus desdobramentos, e também da fonte de recursos 1.71.019 (Multas de Trânsito), que 
deve ser aplicada às despesas à conta de recurso. Concluiu-se que, embora seja recomendável para 
facilitar a gestão e o controle da aplicação, não é obrigatória a existência de conta bancária específica 
para movimentação dos recursos arrecadados. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-
Consulta nº 00011/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 12/19, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/11/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-12-PDF.pdf.  

1.3.13 Regras para concessão do auxílio alimentação a servidores do Poder Legislativo 
Municipal. Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal, a respeito da 
possibilidade, condicionantes, critérios e limites para a instituição de auxílio alimentação aos servidores 
do legislativo local. Em posicionamento unânime, corroborado integralmente com o parecer do 
Ministério Público de Contas, o Plenário consignou que: a) o Poder Legislativo municipal detém a 
iniciativa de lei para a instituição de auxílio-alimentação aos seus servidores; b) para a instituição válida 
e legítima de tal benefício, deverá ser observada: b.1) a autorização por lei em sentido estrito, que deverá 
dispor de forma clara sobre as situações que autorizam os servidores a perceberem a vantagem 
pecuniária e aquelas que suspendem ou impedem o seu recebimento; b.2) os princípios da isonomia, 
proporcionalidade e razoabilidade, à luz das condicionantes dos sistemas de remuneração no serviço 
público previstas no art. 39, §1º, da CF/88, de maneira que o benefício seja igual para os servidores em 
situações similares, proporcional e razoável ao gasto médio com alimentação durante a jornada de 
trabalho, tendo em vista, ainda, a realidade local; b.3) a previsão no orçamento respectivo e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da CF/88, bem como o atendimento às 
exigências dos art. 16 e 17 da LRF relativas à geração de despesa; c) o auxílio-alimentação possui caráter 
indenizatório e não se incorpora aos vencimentos do servidor público para qualquer fim, nem 
tampouco se estende aos servidores inativos; d) tal verba não deve ser computada para fins de 
verificação do limite de 70% a ser observado pela Câmara Municipal com “folha de pagamento”, 
disposto no art. 29-A, §1º, da CF/88. Ainda, revogou-se o item 2 da Resolução Consulta nº 44/07, a 
qual se demonstra incompatível com o novo entendimento firmado. No que tange ao item (a), o 
Relator, aplicando o princípio constitucional da simetria, entendeu que a Câmara Municipal possui 
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competência privativa para propor projeto de lei que discipline direitos e deveres dos servidores do 
Poder Legislativo, incluindo a fixação de sua remuneração. Ressaltou a especialização de regimes 
jurídicos, instituto que não fere a exigência de regime jurídico único no âmbito de cada ente federativo, 
sendo possível que legislações próprias disciplinem disposições específicas, atinentes a direitos e 
deveres, para servidores dos outros poderes e demais órgãos independentes (Judiciário, Legislativo, 
Tribunais de Contas e Ministério Público). Apresentou doutrina e posicionamento do STF nesse 
sentido. Pontuou que a jurisprudência não tem conferido interpretação literal ao art. 51, IV, da CF/88. 
Destacou que o auxílio-alimentação, ainda que se trate de verba indenizatória, pode ser incluído como 
parte do sistema remuneratório do servidor, bem como qualquer vantagem pecuniária a que fizesse jus 
como contraprestação do seu serviço. Mencionou que outras alterações legais, além daquelas que 
apenas fixem ou alterem a remuneração de seus servidores, poderão acarretar encargos econômicos ao 
respectivo poder/órgão independente, motivo pelo qual deverão ser de iniciativa do Chefe responsável, 
em respeito à preservação da autonomia e independência, corolário do princípio da separação dos 
poderes. Quanto ao item (c), destacou a Súmula Vinculante nº 55 do STF, cujo enunciado dispõe que 
“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”, e o RE 231.389/RS, que 
sintetiza o entendimento da Corte Constitucional sobre o assunto. Em relação à conclusão disposta no 
item (d), apontou que a jurisprudência pacífica dos Tribunais de Contas é no sentido de desconsiderar 
as despesas de caráter indenizatório no cálculo do limite de despesa disposta no §1º do art. 29-A da 
CF/88. Citou o RC nº 005/06, cujo texto dispõe que as verbas de caráter indenizatório não são incluídas 
no limite de 70% do duodécimo a ser gasto com folha de pagamento das Câmaras Municipais. Acórdão-
Consulta nº 20/19, Informativo de Jurisprudência TCMGO nº 15/19, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/10/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-15.pdf. 

1.3.14. Concessão de medida cautelar por irregularidades em prestação de serviços de limpeza 
urbana. Dispõem os autos de representação, com medida cautelar, formulada pela Secretaria de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng), por meio da qual objetiva-se a adequação 
dos quantitativos da execução contratual de serviço de limpeza urbana aos previstos na composição de 
custo apurado pela equipe de auditoria, mediante o cumprimento de determinações técnicas. A 
instauração do processo adveio de inspeção realizada pela SFOSEng no Município de Santo Antônio 
do Descoberto, com a finalidade de verificar indícios de irregularidades na execução do serviço de 
limpeza urbana em vigência. Diante das razões apresentadas, e com fulcro no art. 56 da LOTCMGO, 
o Relator concedeu a medida cautelar, determinando que o Prefeito Municipal: a) providencie, via termo 
aditivo de supressão, imediata readequação dos quantitativos de mão de obra e máquinas/equipamentos 
contratados para os efetivamente utilizados na execução dos itens “varrição manual” e “roçagem 
praças/poda de árvores/limpezas de lotes baldios”, mantendo o desconto de 17,90% obtido pelo 
certame licitatório; b) exclua os quantitativos do item “pintura de meio fio e limpeza de boca de lobo” 
do 2º termo aditivo do contrato, tendo em vista que esse serviço é realizado esporadicamente pelos 
próprios trabalhadores da equipe de “roçagem praças/poda de árvores/limpezas de lotes baldios”; c) 
substitua o trator de esteiras utilizado no aterro sanitário por maquinário que apresente melhores 
condições de operação, cujo valor justifique o custo mensal do equipamento, considerado na 
composição contratada e mantida via termo aditivo; d) substitua o caminhão basculante Rua 68, nº 727 
- Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-
6160│Website: www.tcm.go.gov.br utilizado na coleta de resíduos sólidos urbanos por caminhão 
coletor adequado, em condições de transportar com segurança os operadores, com ano de fabricação 
a partir de 2013, conforme exigido pelo termo de referência do Pregão Presencial nº 033/17; e) 
apresente cronograma para desativação do lixão e início efetivo da operação da vala séptica existente, 
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o qual permitirá aproveitamento adequado dos equipamentos envolvidos nesse serviço. Comunicou, 
ainda, que o contrato não deverá ser suspenso em razão da necessidade que a prestação do serviço de 
interesse público e caráter essencial seja continuado. Verificou a existência dos pressupostos 
autorizadores da concessão da medida cautelar, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido e o 
perigo da demora da decisão definitiva – respectivamente, execução contratual em desacordo com o 
planejamento inicial da licitação, descaracterizando totalmente o dimensionamento e especificações 
previstas no termo de referência e composição de custo que acompanhou o edital do pregão presencial, 
e possibilidade da administração local efetuar pagamentos por serviços de limpeza urbana prestados 
aquém do dimensionado/especificado na proposta contratada, gerando prejuízo ao erário municipal. 
O voto foi aprovado por unanimidade Acórdão nº 07048/19, Informativo de Jurisprudência TCMGO 
nº 15/19, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/10/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-15.pdf.  

1.3.15. Irregularidade em despesa para participação em evento de homenagem a prefeito 
municipal. Cuida-se de representação narrando suposta irregularidade no pagamento de passagens, 
diárias, hospedagem, alimentação e inscrição do prefeito municipal de Santa Teresa no evento “Os 100 
melhores Prefeitos do Brasil nos primeiros 150 dias de gestão”, realizado em Recife. Verificou-se que 
o gestor foi convidado para participar do referido evento pela empresa União Brasileira de Divulgação 
- UBD, tendo a Procuradora Municipal emitido parecer jurídico manifestando-se pela inexigibilidade 
de licitação para participação da homenagem, argumentando tratar-se de serviço técnico especializado, 
de natureza singular e notória especialização. O relator identificou inicialmente que o referido evento 
teve por finalidade tão somente a entrega da honraria, não havendo menção alguma sobre palestras ou 
cursos de capacitação, não tendo sido demonstrado pelo gestor a prevalência do interesse público na 
sua realização. Dessa forma, sustentou que “a essência do prêmio em questão, visava apenas enaltecer 
a pessoa física do agente político em detrimento do Poder Executivo que ele representa, não devendo, 
portanto, seu recebimento ser custeado com o dinheiro público”. No que tange à alegação da defesa de 
que a homenagem serviria de motivação para que os gestores continuem trabalhando em prol da 
qualidade de vida dos cidadãos, asseverou que gestor público deve priorizar o interesse público 
independentemente de ser reconhecido ou não com alguma premiação. Ante o exposto, concluiu que 
o prefeito municipal e o servidor que o acompanhou ao evento devem ser responsabilizados e, da 
mesma forma, a procuradora municipal, uma vez que todas as despesas que foram efetuadas para o 
evento tiveram implicância direta com o parecer por ela emitido, sendo responsabilizada solidariamente. 
A Segunda Câmara decidiu conforme voto da relatoria à unanimidade. Decisão TC 2754/2019, 
Informativo de Jurisprudência TCEES nº 97/19, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf. 

1.3.16 Responsabilidade. Prefeito municipal. Delegação de atribuições. A eventual necessidade 
de o Prefeito municipal delegar algumas atribuições na Administração do município, para melhor 
atender à população e aos serviços públicos, não exclui sua responsabilidade pelas atividades do Poder 
Executivo, juntamente com a autoridade que recebeu a delegação. Essa responsabilidade permanece no 
desempenho das funções do Prefeito mediante o dever de direção e de supervisão dos atos praticados 
por sua equipe de trabalho. Acórdão nº 676/19, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 60/19, 
disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00094356/BJ060_set2019.pdf. 

1.3.17 Controle Interno. Atribuições do Controlador Interno. Obstrução ao livre exercício de 
inspeções e auditorias determinadas pelo Tribunal de Contas. Configura conduta ilegal e abusiva 
do gestor público, a obstrução de acesso pelo controlador interno aos sistemas informatizados, setores, 
pessoas e documentos da Administração, prejudicando o livre exercício de inspeções e/ou auditorias 
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determinadas ou recomendadas pelo Tribunal de Contas, incidindo no artigo 75, inciso V, da Lei 
Complementar Estadual nº 269/07 (Lei Orgânica do TCE-MT). Acórdão nº 739/2019, Boletim de 
Jurisprudência TCEMT nº 61/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf 

1.3.18 Responsabilidade. Gestor e Fiscal de contrato. Aditamento contratual sem comprovação 
e justificativa do aumento da demanda. No caso de aditamento contratual de prestação de serviços, 
sem a devida comprovação e justificativa do aumento da demanda, cabe responsabilização: a. do fiscal 
do contrato, por não se manifestar sobre a necessidade do acréscimo quantitativo dos serviços, haja 
vista que o fiscal tem o dever de conhecer os limites e as regras para alterações contratuais definidos na 
Lei de Licitações, e, por conseguinte, a obrigação de notificar seus superiores sobre a necessidade de 
realizar o devido aditivo contratual; b. do gestor do contrato, por não informar nos autos sobre a 
necessidade de complementar a justificativa que motivou a alteração contratual, cabendo-lhe a 
prerrogativa de decidir pelo aditivo. Acórdão nº 107/2019, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 
61/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf. 

1.3.19 Responsabilidade. Gestor Público. Envio de informações. Falha no sistema de envio. 
Medidas corretivas. As falhas no sistema utilizado pela Administração para envio de informações ao 
Tribunal de Contas não eximem o gestor público, ordenador de despesas, da responsabilidade de 
prestação de contas, consoante o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 2. O fato de que 
a empresa contratada para auxílio no envio de informações tenha enfrentado dificuldades operacionais 
não impede que o cumprimento da obrigação seja garantido ou, ao menos, que medidas que mitiguem 
o problema sejam adotadas, o que deve ser providenciado, seja por pedidos de prorrogação de prazo, 
seja, em último caso, pelo envio dos documentos e informações por meio físico, nos termos do art. 75, 
inciso VIII, da Lei Orgânica e do art. 286, inciso VII, do Regimento Interno do TCE-MT. Acórdão nº 
735/2019, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 61/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf. 

1.3.20 Responsabilidade. Parecerista jurídico. Aditivo contratual. Ausência de justificativa para 
aumento de demanda por serviços contratados. Cabe responsabilização do parecerista jurídico que 
se manifesta, equivocadamente, ao admitir, em parecer, aditivo contratual sem que constassem dos 
autos demonstração e justificativa do aumento da demanda por serviços contratados. 2. No tocante à 
avaliação jurídica, embora opinativa e não vinculante, é necessário mencionar as impropriedades 
processuais constatadas no procedimento, sob pena de caracterizar imperícia, especialmente no que 
tange à coerência e à demonstração da necessidade de acréscimos contratuais. Acórdão nº 107/2019, 
Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 61/19, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf. 

1.3.21 Tomada de Contas Especial. Execução de Obra. Medidas Corretivas. Ausência. 
Irregularidade grave. Pagamento de despesa com recursos do FUNDEB e Salário Educação. 
Despesas não relacionadas a manutenção do ensino. Controle interno. Ausência. Débito. O 
TCE/SC imputou débito ao ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Chapecó e ao 
Engenheiro Fiscal de escola e aplicou multas à Gerente de Infraestrutura da SDR de Chapecó e ao 
Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade da SDR, responsável pelo controle interno, pelas 
seguintes irregularidade: a) ausência de providências visando a correção de deficiências nas obras e 
serviços executados nas escolas durante o prazo de garantia das obras; b) pagamento de despesas não 
relacionadas a manutenção do ensino com recursos do FUNDEB e Salário Educação; c) ausência de 
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atuação do controle interno na análise das despesas pagas com recursos do FUNDEB e salário 
educação. Trata-se de Tomada de Contas Especial decorrente da conversão do processo de Relatório 
de Auditoria (RLA), originário de auditoria de regularidade in loco na Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional de Chapecó e unidades escolares estaduais selecionadas, com relação à 
regularidade da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB e do Salário Educação destinados às 
unidades escolares com o intuito de subsidiar os gastos relacionados à manutenção, desenvolvimento 
do ensino nas unidades escolares. Sobre a execução de obras e serviços em unidades escolares em 
desacordo com as especificações contratuais, o Relator aduz que “a Lei de Licitações em seu art. 65 
estabelece a possibilidade de alteração contratual por acordo entre as partes, sendo que o art. 60 do 
mesmo diploma legal impõe a formalização como condição de validade”. Contudo, o Relator observa 
a imprescindibilidade da formalização dos termos aditivos contratuais e considerou que “a não 
formalização dos acréscimos e supressões por meio de termo aditivo, bem como a não comprovação 
da alegada substituição dos serviços”, configurou o pagamento a maior. No tocante à responsabilidade 
do ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Chapecó sobre a execução de obras e 
serviços em unidades escolares em desacordo com as especificações contratuais, o Relator entendeu 
pela responsabilização, “em razão da existência de fiscal para acompanhar a execução do contrato, 
tendo em vista que o gestor à época figura como ordenador de despesa e responsável contratual”, e 
ainda porque “estava ciente de que não havia sido lançado no sistema SICOP as alegadas alterações 
contratuais, não podendo negar assim desconhecimento da ilegalidade”. Sobre a responsabilidade da 
ex-Gerente de Infraestrutura da Secretaria de Desenvolvimento Regional em razão da ausência de 
providências visando a correção de deficiências nas obras e serviços executados nas escolas durante o 
prazo de garantia das obras, o Relator entendeu pela aplicação de multa, tendo em vista a ocorrência 
de problemas constados após a entrega da obra e durante a vigência da garantia contratual e pela 
responsabilidade da condição de Gerente de Infraestrutura, decorrente de disposição contida no 
Decreto nº 2.461/2009. Sobre a utilização de recursos do FUNDEB e Salário Educação para 
pagamento de despesas, foi constatado que as despesas se referem a aquisição de passagens; multas em 
faturas de água e telefone; aquisição de violões e materiais para instrumentos musicais para fanfarra ou 
banda escolar; aquisição de cadeiras de rodas e ergonômica; manutenção de veículo oficial e pagamento 
de seguro DPVAT de outros quatro veículos; consumo de água vinculado a imóveis para abrigar 
unidades não relacionados a educação; e, obras e consumo de energia elétrica de escola não 
jurisdicionada. Desta feita, entendeu o Relator que “restou caracterizada a realização de despesas não 
enquadradas como manutenção e desenvolvimento, conforme estabelecido pela Lei nº 9.394/1996 
(federal), arts. 70 e 71, bem como pela Lei nº 10.723/1998 (estadual), alterada pela Lei nº 13.995/2007 
(estadual), art. 5º, I a VII (reguladora do Salário Educação), passível de aplicação de multa”. Sobre a 
deficiência de atuação do controle interno da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Chapecó na 
análise das despesas pagas com os recursos dos FUNDEB e Salário Educação, foi constatada a ausência 
de registros nos relatórios bimestrais emitidos pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, relativos 
ao período em análise e foi identificado o Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade como 
o responsável pelo controle interno da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Chapecó na época. 
Extrai-se da ementa do voto do Relator: “A execução de obras e serviços em desacordo com as 
especificações contratadas que importem em dano ao erário devem ser passíveis de imputação de 
débito”. E ainda, “a não adoção de providências pelo administrador público visando a prática de 
medidas corretivas de deficiências decorrentes de execução de obras caracteriza irregularidade de 
natureza grave. A utilização de recursos provenientes do FUNDEB e Salário Educação para o 
pagamento de despesas não estão relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino configura 
grave infração à norma legal”. Por fim, “a não comprovação da regular liquidação da despesa é passível 
de aplicação de multa. A ausência de atuação do controle interno na análise das despesas pagas com 
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recursos do FUNDEB e salário educação constitui irregularidade ensejando a responsabilização”. TCE 
– 14/00288034, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 65/19, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

1.3.22 Reexame em contas anuais de gestão. Impossibilidade de reabertura do prazo. 
Preclusão. Ausência de cerceamento de defesa. Em sede de julgamento de Reexame em contas 
anuais de gestão, definiu esta Corte o entendimento de que a juntada de petição para inclusão de novos 
documentos e alegações um dia antes da data fixada para o julgamento é fulminada de preclusão 
temporal, inclusive, sob pena de se perpetuar a instrução processual. Pedido da recorrente, após a 
publicação de Informação pelo corpo técnico acerca das razões recursais, pugnando pela reabertura de 
prazo para apresentar nova manifestação, é incabível, em razão da impossibilidade de novo exercício 
do contraditório após a análise dos órgãos técnicos a respeito da prova já apresentada em fase recursal, 
nos termos do art. 369, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. Longe de caracterizar 
cerceamento de defesa, entendimento diverso incorreria na vedação de repetição de recurso, da mesma 
espécie, ou que almeje os mesmos fins, contra deliberação que apreciara o primeiro recurso interposto. 
Em seu voto, o Cons. Carlos Thompson esclareceu que a processualística aplicável ao processo de 
contas difere-se daquela prevista para o processo penal, na qual a defesa tem a prerrogativa de sempre 
se manifestar por último. O rito próprio aplicável aos processos nas Cortes de Contas, notadamente no 
processo ordinário de elaboração de parecer prévio ao julgamento de contas anuais de gestão, prevê, 
inicialmente, a produção da Informação Técnica, seguida da oportunidade para apresentar defesa, e 
depois o processo segue à manifestação do Ministério Público de Contas, para então ser levado a 
Plenário para julgamento. Quando da interposição do Pedido de Reexame, a processualística impõe 
que sejam os autos encaminhados ao corpo técnico para emitir opinião sobre o recurso, de forma que 
ato contínuo o relator profira juízo de valor, seja em relação aos argumentos trazidos pelo recorrente, 
seja em relação à manifestação técnica. Processo nº 6080/2013-TC, Acórdão nº 132/2019-TC, 
Informativo de Jurisprudência TCERN nº 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 

1.3.23 Multa por atraso na publicação de RGF e por envio do respectivo comprovante. 
Aplicação de multa única. Vedação do bis in idem. Na 78ª Sessão Ordinária o Tribunal Pleno 
reafirmou o entendimento desta Corte no sentido de que considerada a ocorrência de irregularidade de 
ausência ou atraso na publicação dos RGF’s, em sobreposição ao atraso no envio dos respectivos 
comprovantes de publicação, impõese a aplicação de multa única, sob pena de se configurar “bis in 
idem”, dado que a primeira conduta absorve a segunda. Nesse sentido, tratando-se de dois fatos 
vinculados entre si, o gestor responsável que neles incorra só deve ser punido pelo fato principal, que 
ostente maior grau de ofensa aos bens jurídicos tutelados, quais sejam a publicidade dos atos 
administrativos e a transparência da gestão fiscal. Processo nº 700471/2010-TC, Informativo de 
Jurisprudência TCERN nº 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 

1.3.24 Tomada de Contas Especial. Pagamento de verbas sem respaldo legal. Dever de 
ressarcimento. Analisando Tomada de Contas Especial instaurada pela Controladoria Geral do 
Estado no âmbito da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – FUNDAC, a 2ª Câmara de 
Contas determinou a ex-gestora da Fundação o ressarcimento de R$369.790,00, referentes ao 
pagamento de Gratificação de Representação de Gabinete em número excedente ao permitido no 
Decreto nº 16.766/2003. Diante da ausência de previsão legal, o Colegiado também assinalou prazo 
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para que o atual Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNDASE (antiga 
FUNDAC) suspenda o pagamento de: a) Adicional de Área Terapêutica e de Regência de Classe, 
concedidos com base em resoluções do Conselho de Menores e do Conselho de Administração – 
CONSAD da Fundação; b) Adicional de Área Terapêutica, além das vantagens referentes à hora extra 
e ao adicional noturno, em favor dos Policiais Militares que exercem funções na Fundação; c) 
Gratificação de Representação de Gabinete - GRG, concedidos em quantitativo superior ao prescrito 
em lei e/ou no Decreto n.º 16.766/2003. Processo nº 7993/2014-TC, Acórdão nº 227/2019-TC, 
Informativo de Jurisprudência 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf.  

 
2 Direito Constitucional  
2.1 Competência do TCU. Fundos. Transferências constitucionais e legais. IBGE. Coeficiente 
de participação. Fundo de Participação dos Estados. Fundo de Participação dos Municípios. O 
rateio das cotas dos fundos de participação dos municípios (FPM) e dos estados (FPE) é procedimento 
técnico vinculado, realizado com base nos dados demográficos encaminhados formalmente pelo IBGE 
ao TCU. Não pode o Tribunal dele se afastar sob o risco de viciar, com erro de natureza formal, a 
decisão normativa que informa os coeficientes de cálculo do FPM e do FPE. Acórdão nº 2499/2019-
Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 287, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
2.2 Consulta. Município de Campo Largo Auxílio-alimentação. Verba de natureza 
indenizatória, conforme precedentes desta Corte. Instituição do auxílio por Lei que 
disciplinará a forma de pagamento. Possibilidade de concessão direta pelo município ou 
indireta mediante a contratação da prestação e gestão do serviço por meio de licitação. 
Necessidade de previsão orçamentária, conforme dispõe a Constituição Federal. i) Qual a 
natureza jurídica da despesa com auxílio alimentação indenizatória ou remuneratória? Conforme 
consultas já decididas por este Tribunal (Acórdãos n.° 2046/19, 2415/17 e 2247/17, todos do Tribunal 
Pleno), o auxílio alimentação possui natureza jurídica indenizatória. ii) Caso seja considerada a natureza 
da despesa como indenizatória, no âmbito Municipal o auxílio alimentação, poderá ser instituído por 
meio de ticket ou pecúnia diretamente na folha? A lei que instituir a verba deve disciplinar sua forma 
de pagamento. A depender da disposição legal, o serviço poderá ser prestado diretamente pelo 
município, com pagamento em folha, ou indiretamente por meio da contratação de empresa 
especializada na sua gestão por meio de cartões, tíquetes, entre outros. Contudo, em face de eventual 
terceirização, a contratação deverá ser objeto de licitação, em observância ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição da República e à Lei Federal n.° 8.666/93. iii) Caso seja considerada a natureza da despesa 
como remuneratória, poderá ou deverá ser instituída por Lei própria, haja vista que irá ensejar aumento 
da remuneração dos servidores? Conforme já disposto no Acórdão 2415/17 do Tribunal Pleno, a 
instituição do auxílio alimentação deve se dar por específica previsão legal. iv) Em ambos os casos seja 
a natureza da despesa indenizatória ou remuneratória necessita de previsão orçamentária? Por força do 
disposto no art. 169, § 1º, da Constituição da República, o auxílio alimentação depende de previsão 
orçamentária, devendo constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como da Lei Orçamentária 
Anual com dotação orçamentária específica, além da necessária observância do disposto nos arts. 16 e 
17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de responsabilização pessoal do gestor pelo seu 
descumprimento. v) A instituição do benefício pode ser por meio de ticket ou pecúnia diretamente na 
folha? Respondido no item 2. Processo nº 179529/19, Acórdão nº 2797/19 – Tribunal Pleno, Boletim 
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de Jurisprudência TCEPR nº 66, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  
 

2.3 Agente político. Prejulgado 051. Negada a exequibilidade à Lei Municipal nº 2.416/2017 de 
Mimoso do Sul, que instituiu décimo terceiro salário para prefeito e vice-prefeito, por violação 
ao artigo 29, inc. V, da Constituição Federal. Trata-se de representação oferecida por vereador da 
Câmara Municipal de Mimoso do Sul, alegando a existência de irregularidades ocorridas no município 
e imputadas ao prefeito municipal e ao vice-prefeito municipal. Preliminarmente ao mérito, foi discutida 
a constitucionalidade da Lei Municipal 2.419, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu o décimo 
terceiro salário para prefeito e vice-prefeito. Analisando a questão, o relator observou que ‘’a Lei 
Municipal 2.419/2017 se mostra incompatível com a CF/88, em seu art. 29, inciso V (alterado pela 
Emenda Constitucional 19/1998), que prevê que os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários 
municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal’’. Dessa forma, a 
inconstitucionalidade da referida lei decorre do fato de não ter sido proposta pela Câmara de Mimoso 
do Sul, a quem competia tratar da remuneração do prefeito e vice-prefeito municipal. Por outro lado, 
no que concerne à imposição da regra da anterioridade à fixação dos subsídios do Chefe do Executivo, 
a relatoria observou que a redação original do artigo 29, inciso V previa que a remuneração do Prefeito, 
do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a 
subsequente. Todavia, após a Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, a regra da 
anterioridade deixou de dirigir-se à fixação dos subsídios do prefeito, do viceprefeito e dos secretários, 
permanecendo apenas em relação aos membros do legislativo. Por isso, concluiu que a observância da 
anterioridade de que trata o inciso VI, do mesmo dispositivo, não se aplica à fixação de subsídios do 
prefeito e do vice-prefeito. Logo, o fundamento jurídico constitucional violado pela Lei Municipal 
2.419/2017 reside tão somente na regra de competência constante do inciso V, do art. 29 e que outorga 
a iniciativa da lei ao Poder Legislativo local. Assim, acompanhando em parte o entendimento técnico e 
ministerial, o relator decidiu por somente reconhecer o vício de iniciativa da Lei Municipal 2.419/2017, 
nos termos acima defendidos, discordando quanto à violação do preceito da anterioridade. O Plenário, 
decidiu, sem divergência, segundo o voto do relator, formando-se o Prejulgado nº 51. Acórdão TC nº 
583/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 97/19, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf. 

 
3. Direito Financeiro  

3.1 Finanças Públicas. Instituição financeira. Garantia. Fundo de Participação dos Municípios. 
Fundo de Participação dos Estados. Operação de crédito. Os bancos estatais federais podem 
conceder empréstimos ou financiamentos a entes subnacionais sem garantia da União e com vinculação 
de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal (FPE), uma vez que tais recursos, após transferidos para os entes federativos , no 
procedimento de repartição de receitas tributárias, passam a ser considerados como receitas próprias, 
não se subsumindo à regra geral de não afetação de impostos inserta no art. 167, inciso IV, da 
Constituição Federal. Acórdão nº 2435/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência TCU nº 286, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

3.2 Convênio. Execução financeira. Receita. Evento. Prestação de contas. Os valores 
arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou com a venda de bens e serviços 
produzidos ou fornecidos em razão de projetos beneficiados com recursos de convênios devem ser 
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revertidos para a consecução do objeto conveniado ou recolhidos ao erário e, adicionalmente, integrar 
a prestação de contas do ajuste. Acórdão nº 11.838/2019-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 287, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

3.3 Os órgãos públicos estão obrigados a divulgar e manter atualizadas, em tempo real, as 
informações relativas à execução orçamentária e financeira. Tratam os autos de Representação 
interposta por funcionário público municipal, em face de dificuldades no acesso a 
relatórios/documentos da Câmara Municipal, em desrespeito à Lei de Acesso à Informação. Alega o 
representante que lhe foram negados seus requerimentos de cópia do áudio, em seu completo teor, de 
reunião da Câmara Municipal e, também, de cópia de notas de empenho discriminadas no 
requerimento, acompanhadas dos comprovantes de despesas, bem como informação sobre os gastos 
com reunião realizada em comemoração ao aniversário da cidade. Inicialmente, o relator, conselheiro 
Durval Ângelo, destacou que o direito à informação decorre do princípio da publicidade, garantindo 
pelos arts. 5º, XXXIII, 37, §3º, II, e 216, §2º, da Constituição da República, regulamentado pela Lei n. 
12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, cujos mecanismos possibilitam a qualquer pessoa, física ou 
jurídica, sem necessidade de motivação, o recebimento de informações públicas dos órgãos ou 
entidades. Em seguida, discorreu que, dentre os comandos contidos na citada lei, está a obrigatoriedade 
da divulgação de informações pelos próprios órgãos públicos, sendo, portanto, da própria 
administração a iniciativa da divulgação da informação, ainda que inexista qualquer solicitação expressa 
nesse sentido, além do dever de garantir o atendimento das solicitações feitas pelos cidadãos, quando 
demandada, assim como preceitua o art. 10, que condiciona o pedido de acesso a informações aos 
órgãos e entidades públicas tão somente à identificação do requerente e à especificação da informação 
requerida, vedando qualquer outra exigência, como, por exemplo, a apresentação de justificativas. 
Salientou, no entanto, que as exceções ao direito de acesso são restritas e claramente definidas pelo 
legislador, como imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado, devendo o sigilo ser 
sempre justificado e fundamentado em uma razão de interesse público. Assim, a negativa do 
representado em fornecer ao representante as cópias solicitadas afronta o direito de acesso à informação 
do representante garantido na própria Constituição.  Em consulta ao site da Câmara Legislativa, a 
relatoria constatou que as informações continuam desatualizadas e não são disponibilizadas de forma 
pormenorizada e em tempo real, a exemplo da execução orçamentária e financeira do órgão, haja vista 
que, no portal, não são exibidas as notas de empenho com informações básicas sobre data de emissão, 
histórico, credor, valor, liquidação e data de pagamento, em desacordo com o inciso II do §1° e o § 2° 
do art. 48, bem como o inciso I do 48-A da Lei Complementar n. 101/2000. Evidenciou ainda que 
continuam mantendo desatualizados relatórios tais como: Relatório de Despesa Total Com Pessoal e 
Relatório de Gestão Fiscal, disponíveis até junho de 2015; Balancetes Mensais da Receita e da Despesa, 
disponível até julho de 2013; Licitações formalizadas, última disponível é referente ao ano de 
2014. Concluiu, portanto, ser evidente o descumprimento pelo representado dos procedimentos 
básicos da Lei de Acesso à Informação e dos arts. 48, § 1°, inciso II, e 48-A, inciso I, da Lei 
Complementar n. 101/2000; e também o descumprimento desses normativos pelo atual gestor da 
Câmara Municipal. Todavia, acolhendo a manifestação do conselheiro Sebastião Helvecio, entendeu 
que a atuação do Tribunal, no presente caso, poderia se dar por meio de recomendação, registrando 
que, na forma do art. 15 da Lei de Acesso à Informação, o interessado teria a possibilidade de interpor 
recurso contra a decisão que restringiu seu acesso à informação, fato que não pôde ser verificado nos 
relatos do processo, sendo que, em princípio, a denúncia a este Tribunal seria medida adequada após o 
esgotamento do pedido na via administrativa, motivo pelo qual deixou de aplicar multa, além de 
verificar que o portal de transparência da Câmara Municipal em questão foi atualizado em vários temas 
até junho de 2019, e, ainda, em razão de convênio firmado com o programa Minas Transparente, está 
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prevista a divulgação de toda execução orçamentária, a partir de 2014, enviada via SICOM. Por todo 
exposto, julgou procedente a Representação, considerando a desatualização do Portal da Transparência 
da Câmara Municipal, na medida em que não foram disponibilizadas, em tempo real, as informações 
pormenorizadas relativas à execução orçamentária e financeira, em afronta às normas de transparência 
contidas na Lei Complementar n. 101/2000 e na Lei de Acesso à Informação, recomendando ao atual 
gestor que mantenha devidamente atualizado, no portal da Câmara Municipal, todo o conteúdo exigido 
pelas referidas leis. O voto foi aprovado por unanimidade. Representação n. 986970, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

3.4 Parecer em Consulta TC nº 017/2019-Plenário, sobre a utilização de recursos de royalties 
para pagamento de agentes temporários, comissionados e particulares. O prefeito municipal de 
Itapemirim formulou consulta ao TCEES questionando o seguinte: “O caput do art. 8º, da Lei nº 
7.990/89, em sua parte final, veda a aplicação de recursos de compensação 3 financeira pelo resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, 
de recursos minerais para o pagamento de quadro permanente de pessoal. Deste modo, apresento o 
questionamento acerca do entendimento desta colenda Corte de Contas sobre se o quadro permanente 
de pessoal inclui os cargos contratados, comissionados e em designação temporária”? O Plenário, à 
unanimidade, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: 
2.1. O quadro permanente de pessoal a que se refere o art. 8º, caput, Lei 7.990/89, inclui servidores 
ocupantes de cargos em comissão, cujas despesas não poderão ser pagas com recursos oriundos da 
compensação financeira a que se refere a Lei. 2.2. Podem ser pagas com recursos da compensação 
financeira da Lei 7.990/89 as despesas com pessoal contratado por tempo determinado na forma do 
art. 37, IX, CF, e com particulares contratados para prestar serviços determinados à Administração, 
quando não substituírem servidores, pois não realizam atividades administrativas permanentes, não se 
encaixando no conceito de quadro permanente de pessoal. Parecer em Consulta 17/2019 – Plenário, 
Informativo de Jurisprudência TCEES nº 97/19, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf.   

3.5 Realização de despesa sem disponibilidade orçamentária. Violação a norma 
constitucional. Imposição de multa. À unanimidade, a 2ª Câmara concluiu pela aplicação de multa 
a ex-gestor da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte – DATANORTE, 
em virtude da realização de despesa sem disponibilidade orçamentária. No voto condutor do Acórdão, 
o Relator destacou que a mera disponibilidade financeira – desacompanhada de saldo orçamentário – 
não autoriza a realização de despesa, restando configurada, na hipótese dos autos, violação ao art. 167, 
II, da Constituição Federal, art. 59 da Lei nº 4.320/64 e art. 14 da Lei nº 8.666/93. Processo nº 
13815/2011-TC, Acórdão nº 260/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN º 5/2019, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 

 

4. Direito Previdenciário 

4.1 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal. 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 e art. 18 da Lei 11.416/2006), aos servidores 
que implementaram os requisitos para aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 
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20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a 
aposentadoria (art. 40, § 2º, da Constituição Federal). Acórdão nº 11088/2019 Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 285, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

4.2 Pessoal. Tempo de serviço. Município. Aposentadoria. Certidão pública. Contribuição 
previdenciária. Marco temporal. Não é exigível comprovação da contribuição previdenciária 
correspondente ao tempo de serviço municipal averbado para fins de aproveitamento em ato de 
aposentadoria emitido pela Administração Pública Federal antes da entrada em vigor da EC 20/1998. 
Em situações da espécie, são válidas certidões emitidas por prefeituras, desde que haja a especificação 
dos atos ou portarias de provimento e de vacância, com suas respectivas publicações, bem como o 
regime jurídico a que o servidor foi submetido, se estatutário ou celetista. Em se tratando de regime 
celetista, o documento hábil para a averbação do tempo de serviço é a certidão expedida pelo INSS. 
Acórdão nº 11.484/2019- Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 286, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

4.3 O atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias implica a obrigação de 
ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos a título de juros e multa, e a aplicação de 
multa ao responsável. Cuidam os autos de Representação, apresentada pelo então presidente de 
Câmara Municipal, noticiando que a presidente que o precedeu descontou os encargos legais dos 
funcionários e vereadores do mês de dezembro de 2014 sem repassá-los ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, no valor de R$11.235,35, inscrevendo as contribuições previdenciárias em 
Restos a Pagar sem a correspondente disponibilidade financeira. Preliminarmente, o conselheiro relator, 
Wanderley Ávila, votou pela exclusão da Representada da relação processual, tendo em vista que a 
obrigação pelo recolhimento das contribuições previdenciárias seria do seu sucessor, uma vez que a 
despesa venceria somente em 10.01.2015, e a inscrição das obrigações previdenciárias no Memorial de 
Restos a Pagar não resultou em nenhum prejuízo ao erário. Ademais, restou comprovado 
documentalmente, relativamente ao exercício de 2014, que os referidos débitos foram objeto de 
parcelamento pelo Poder Executivo junto ao INSS, tendo em vista a necessidade de o Município firmar 
convênio com outros órgãos estaduais.  Havendo a Unidade Técnica, após análise dos autos, concluído 
pela inclusão no polo passivo do Representante, uma vez que, no exercício de 2016, o Legislativo 
realizou pagamentos com multas e juros de contribuições previdenciárias em atraso, a relatoria passou 
ao exame do mérito, analisando a inobservância de prazos de repasses das contribuições e o atraso nas 
transferências de contribuições previdenciárias. Relativamente ao primeiro ponto, ressaltou que, 
conforme alínea “b” do inciso I do art. 30 da Lei Federal n. 8.212/1991, o prazo de recolhimento dessas 
contribuições previdenciárias vai até o dia 20 do mês subsequente. Alinhado ao posicionamento da 
Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, considerou irregular 
exclusivamente a conduta do Representante, então Presidente da Câmara Municipal no exercício de 
2015, pelo não recolhimento das contribuições, em inobservância à referida norma. Salientou, no 
entanto, não constar nos autos a apuração dos encargos financeiros decorrentes do atraso, 
considerando sanada a irregularidade, já que a dívida previdenciária foi parcelada pelo Poder Executivo 
Municipal, tendo em vista a necessidade de o Município firmar convênios com outros Órgãos 
Estaduais. Observou, por pertinente, que há precedente no sentido de que a quitação da dívida afasta 
a irregularidade, consubstanciado no posicionamento esposado pelo Relator da Representação 
n. 862717, Conselheiro Cláudio Couto Terrão, em julgamento perante a Primeira Câmara, concluído 
na Sessão do dia 25.10.2016. Diante desse cenário, considerando que o Executivo Municipal arcou com 
o pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores 
da Câmara Municipal, afirmou caber ao Prefeito Municipal, caso ainda não tenha feito, a adoção das 
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providências necessárias ao ressarcimento dos recursos do Poder Executivo, em consonância com 
posicionamento adotado nos processos de sua relatoria, a exemplo da Representação n. 980573, julgada 
em 14.02.2017, utilizando-se como diretrizes as respostas às consultas n. 879998 e n. 944683, tendo em 
vista que o recolhimento dessas contribuições previdências são relativas aos servidores do Poder 
Legislativo. Quanto ao segundo ponto, evidenciou que, em exame das notas de empenho, dos 
comprovantes de pagamento e das Guias da Previdência Social, o atraso nas transferências de 
contribuições previdenciárias no período de janeiro a novembro de 2016, também na gestão do 
Representante, fez com que o Poder Legislativo arcasse com encargos financeiros (juros e multa) no 
valor de R$10.523.38, implicando dano aos cofres públicos. Acrescentou, ainda, conforme 
demonstrado no estudo técnico, que o Poder Legislativo recebera regularmente os repasses naquele 
exercício, inexistindo razão para a mora no recolhimento das contribuições previdenciárias. Asseverou 
que a omissão do gestor que onera sem razão a Administração, converte-se em dano ao erário, em 
conformidade com o entendimento deste Tribunal, no processo n. 980573, de sua própria relatoria, 
bem como nos recursos ordinários n. 1013210 e n. 1013277, de relatoria do conselheiro Mauri Torres, 
incidindo o responsável em multa, por ato praticado com grave infração à norma legal, e na obrigação 
de ressarcir os cofres públicos, nos termos do inciso II do art. 318 c/c art. 319 da Resolução n. 
12/2008. Em conclusão, julgou procedente em parte a Representação e determinou, com base no inciso 
II do art. 318 c/c art. 319 da Resolução n. 12/2008, a aplicação de multa ao Representante, Presidente 
da Câmara Municipal nos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$2.000,00, pela inobservância do 
disposto na alínea “b” do inciso I do art. 30 da Lei Federal n. 8.212/1991, quanto ao prazo de 
recolhimento das contribuições previdenciárias no exercício de 2016, determinando, também, a ele, o 
ressarcimento aos cofres municipais dos valores relativos aos juros e à multa decorrente desse atraso, 
no valor de R$10.523.38, devidamente corrigidos. Recomendou, por fim, ao atual Chefe do Executivo 
Municipal, a adoção das providências necessárias ao ressarcimento dos recursos do Poder Executivo 
utilizados para pagamento das despesas previdenciárias da Câmara relativas a dezembro de 2014, 
observando as diretrizes emanadas nas consultas n. 879998 e n. 944683. O voto do relator foi aprovado 
por unanimidade pelo colegiado da 2ª Câmara. Representação n. 997642, Informativo de Jurisprudência 
TCEMG nº 205/19, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

4.4 Revisão de Proventos. Requerimento de exclusão de tempo de contribuição excedente do 
cômputo utilizado na inativação. Possibilidade. Jurisprudência favorável do Tribunal. 
Deferimento. Determinação à Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão para 
que promova as anotações devidas. Acompanhou-se o entendimento da Unidade Técnica e do 
Ministério Público de Contas quanto à possibilidade de desconsideração do tempo de contribuição 
excedente utilizado na inativação da interessada no cargo de Professora do Município, tratada nos autos 
n.º 1031530/14. Revendo a situação, e considerando que o requerimento não constitui propriamente 
uma revisão de proventos, em concordância com o exposto pelo Conselheiro Ivens Zschoerper 
Linhares no Despacho n.º 229/19 dos autos n.º 3712/19, registro ser mais condizente que este tipo de 
matéria seja analisada nos autos originais, como um pedido incidental. Quanto ao mérito, restou 
demonstrado pelos documentos acostados que a exclusão do período computado, compreendido entre 
15/04/1987 e 14/07/1989, laborado junto ao Município de Pinhão pelo regime celetista, não traz 
qualquer prejuízo ao preenchimento, pela interessada, dos requisitos constitucionais para sua inativação, 
com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, cumulado com o artigo 40, §5º 
da Constituição Federal, assim como não produz qualquer alteração no cálculo do valor de seus 
proventos, haja vista que os mesmos foram calculados com base na última remuneração, sendo 
portanto possível o deferimento do que foi requerido, na mesma linha do que esta Corte de Contas já 
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decidiu, por exemplo, no Acórdão n.º 1455/18-Segunda Câmara. Processo nº 249802/19, Acórdão nº 
2577/19 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 66, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf.  

4.5 Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Abrangência. Marco temporal. Pessoal da 
reserva remunerada. A reforma de militar por incapacidade com proventos calculados com base no 
soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa (art. 110, § 
1º, da Lei 6.880/1980) restringe-se aos militares da ativa ou da reserva remunerada, não sendo possível 
a concessão dessa vantagem aos militares já reformados; entendimento esse a ser aplicado aos atos 
concessórios apreciados pelo TCU a partir da data de prolação do Acórdão 2225/2019-Plenário, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 72, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf. 
 
4.6 Pensão militar. Retroatividade. Pagamento. Exercício financeiro anterior. Ato sujeito à 
registro. Consulta. Antes do julgamento pela legalidade do ato concessório pelo TCU, não há 
impedimento jurídico a que, após a emissão do referido ato, se efetue, em caráter provisório, o 
pagamento de parcelas da pensão militar, inclusive as relativas a exercícios anteriores e retroativas até a 
data do óbito do instituidor, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 39, inciso 
II, da Lei 8.443/1992, art. 31, § 2º, da Lei 3.765/1960, c/c art. 54, § 5º, do Regulamento de Pensões 
Militares, aprovado pelo Decreto 49.096/1960, devendo neste caso, todavia, o correspondente ato de 
concessão de pensão ser submetido a prioritária apreciação pelo TCU, com rigorosa observância dos 
prazos previstos nos normativos do Tribunal, Acórdão nº 2226/2019, Boletim de Pessoal do TCU nº 
72,  disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf. 
 
4.7 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Aposentadoria. Professor. 
Opção. Tempo de serviço. Advocacia. Aposentadoria. Ministério Público. Contribuição 
previdenciária. Recolhimento. É ilegal a acumulação de duas aposentadorias de professor em regime 
de dedicação exclusiva, mesmo que não tenha havido exercício concomitante dos cargos, já que o 
instituto da acumulação se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à 
percepção de vantagens pecuniárias. Diante da referida acumulação, a situação pode ser regularizada 
mediante opção entre: i) mudança de regime de dedicação exclusiva nos dois cargos de professor, de 
forma a manter ambas as aposentadorias; ou ii) escolha por uma das aposentadorias em regime de 
dedicação exclusiva. Acórdão nº 8845/2019, Boletim de Pessoal do TCU nº 72, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf 
 
4.8 Tempo de serviço. Advocacia. Aposentadoria. Ministério Público. Contribuição 
previdenciária. Recolhimento. O tempo de efetivo exercício de advocacia prestado por membro do 
Ministério Público (art. 231, § 1º, da LC 75/1993), para ser contado para aposentadoria, depende de 
comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, sendo possível o seu 
recolhimento sob a forma de indenização. Acórdão nº 10438/2019, Boletim de Pessoal do TCU nº 72, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf 
 
4.9 Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Ilegalidade. Correção. Recurso. Considera-se 
prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de recurso interposto contra acórdão que considerou 
ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria quando houver deliberação pela legalidade e registro de 
novo ato da mesma aposentadoria, com vigência retroativa, em acórdão posterior ao recorrido, pois a 
emissão de novo ato de concessão inicial, com vigência retroativa à data da inativação, substitui, de 
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pleno direito, o ato anterior. Acórdão nº 8208/2019, Boletim de Pessoal do TCU nº 72, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf 
 
4.10 Pensão Civil. Dependência econômica. Avaliação. Medicamento. Doença. A dependência 
econômica do beneficiário de pensão civil não deve ser analisada somente à luz de suas necessidades 
básicas ordinárias, mas também de custos incorridos em medicamentos e aparelhos necessários à 
manutenção da vida do interessado. Acórdão nº 8699/2019, Boletim de Pessoal do TCU nº 72, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/10/pdf/00340799.pdf 

4.11 Previdência. Parecer em Consulta TC nº 019/2019. Os valores recolhidos à título de 
contribuição patronal decorrentes de parcelamento previdenciário podem ser computados 
para fins de apuração de insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social, eis 
que sua natureza jurídica não se altera em razão do inadimplemento do ente. A diretora 
presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva formulou consulta 
a este Tribunal questionando o seguinte: “É correta a interpretação que poderão ser somados aos 
valores de alíquota normal, os valores recebidos de parcelamentos oriundos de Contribuição Patronal 
genuína para apuração da insuficiência financeira”? O Plenário, à unanimidade, conheceu da consulta 
e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: A natureza jurídica da contribuição previdenciária 
patronal devida pelo Ente ao RPPS não se altera em razão de inadimplemento do Ente, porque 
permanece vinculada à finalidade específica, conquanto se trate de recolhimento em dia ou de 
parcelamento de débito previdenciário, consoante norma expressa no art. 8º, parágrafo único, da LRF. 
Portanto, o parcelamento da contribuição patronal não desnatura o caráter da mesma. Os valores 
recolhidos a título de contribuição patronal (ordinária) em dia ou decorrentes de parcelamentos podem 
ser 7 computados para fins de apuração da insuficiência financeira. Parecer em Consulta TC 019/2019-
Plenário, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 97/19, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-97.pdf.  

4.12 Previdência. Aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro. Taxas 
mínimas e máximas. Preço utilitário (PU) da Anbima. Quanto às aplicações de recursos do Regime 
Próprio de Previdência Social, há normas específicas do CMN exigindo que o gestor observe as 
informações divulgadas diariamente por entidades reconhecidamente idôneas, para utilização como 
referência, antes do efetivo fechamento da operação. O gestor público não pode operar no mercado 
financeiro sob a perspectiva de que está livre para negociar qualquer valor de título, bastando que os 
preços estejam entre o intervalo das taxas mínimas e máximas divulgadas pela Anbima, menosprezando 
o Preço Unitário - PU também por ela publicado diariamente antes da abertura dos mercados. 
Diferentemente das taxas mínimas e máximas divulgadas pela Anbima, o preço unitário é calculado por 
meio de preços de referência para cada título e vencimento, independentemente da sua participação em 
operações, calculados com base em metodologias internas, e que representam os preços justos para 
intenção de negócios de cada entidade. A observância do Preço Unitário de compra e venda se coaduna 
com a busca da supremacia do interesse público sobre o privado, da razoabilidade, rentabilidade, 
economicidade, eficiência do investimento, segurança, proteção e prudência financeiras, além do 
equilíbrio econômico e atuarial. Acórdão nº 731/2019, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 61/2019, 
disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf. 
 
4.13 Previdência. RPPS. Aposentadoria por invalidez. Reavaliação periódica dos motivos 
ensejadores do benefício e outras providências. Com intuito de evitar irregularidades e em 
observância ao disposto no artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, que trata da aposentadoria 
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por invalidez, a gestão do regime próprio previdenciário municipal deve adotar as seguintes 
providências: a. viabilizar medidas para a reavaliação dos aposentados por invalidez, de forma periódica, 
para verificar se as condições de saúde que ensejaram a incapacidade ainda permanecem;  quando, por 
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria, 
formalizar, mediante o instituto da reversão, conforme legislação do Ente, o retorno à atividade de 
servidor aposentado por invalidez; quando verificado dano ao erário, instaurar Tomada de Contas 
Especial (TCE), nos termos da Resolução Normativa nº 24/2014 do TCE-MT; d. implementar rotinas 
e procedimentos visando à otimização de controle na folha de pagamento, a fim de evitar pagamentos 
aos aposentados por invalidez que exercem, indevidamente, outra atividade remunerada; promover 
alterações na legislação, quando necessárias, com a finalidade de incluir expressamente a 
obrigatoriedade dos beneficiários da aposentadoria por invalidez realizarem periodicamente exame 
pericial médico, de maneira a confirmar ou não a incapacidade laborativa, sob pena de cancelamento 
do pagamento do benefício. Acórdão nº 743/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 61/2019, 
disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095019/BJ061_out2019.pdf. 
 
4.14 Consulta. Aposentadoria do servidor celetista pelo RGPS. Permanência no serviço público. 
Em se tratando de servidores públicos contratados sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT e, consequentemente, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, a superveniência da 
aposentadoria espontânea não extingue o vínculo jurídico laboral regularmente em vigor entre o agente 
contratado e o Estado contratante. Por outro lado, caso a aposentadoria tenha sido obtida por um 
servidor público estatutário, advirá necessariamente a vacância do cargo público até então ocupado e o 
rompimento do correlato elo jurídico-funcional, não importando se o agente aposentado era filiado ao 
RGPS ou a um RPPS em particular. Processo nº 14546/2017-TC, Acórdão nº 133/2019-TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5/2019, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 
 
4.15 Representação. Teto remuneratório. Acumulação de aposentadoria parlamentar com 
subsídio de Senador. Fato superveniente. Mudança de entendimento do TCU. Perda do objeto. 
Diante de Representação originada de comunicação da lavra do TCU acerca do somatório dos 
proventos de aposentadoria de Deputado Estadual com o subsídio de Senador da República, 
percebidos à época pelo Sr. Garibaldi Alves Filho, que ultrapassava o teto remuneratório estabelecido 
pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, este Tribunal de Contas identificou que a referida cumulação 
deixou de existir em 31/01/2019, data em que chegou a termo o mandato do representado como 
parlamentar federal, e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE n. 612975 e 602043, ao 
interpretar o art. 37, incisos XI, XVI, § 10°, e art. 40, § 11, concluiu que o teto remuneratório 
estabelecido na Constituição Federal é considerado em relação à remuneração de cada cargo ocupado, 
e não ao somatório percebido, assim como o próprio TCU alinhou-se ao entendimento do STF no 
julgamento da Consulta 001.816/2004-1. Desta feita, julgando a Representação improcedente, este 
Tribunal de Contas determinou o seu arquivamento por perda superveniente do objeto. Processo nº 
026827/2016-TC, Acórdão nº 153/2019-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 5/2019, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/52/INFORMATIVO_N%C2%BA_05201
9__TCE_RN.pdf. 
 
4.16 Admissibilidade atendido conhecimento. Atendimento da diligência do TCEPA. Prática 
de ato incompatível com o interesse em recorrer. Perda de objeto. Extinção do feito sem 
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resolução de mérito. Economia processual. Exame da legalidade do ato de aposentadoria. 
Registro deferido. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deverá ser conhecido; 2. 
O atendimento da diligência impugnada por meio do recurso de reconsideração revela-se incompatível 
com a vontade de recorrer e justifica a extinção do processo de recurso sem resolução do mérito; 3. 
Estando corretamente instruído o processo e constatada a legalidade do ato de Pensão, o registro deve 
ser deferido. Acórdão nº 58.503, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
4.17 Aposentadoria por invalidez. Regularidade na concessão de aposentadoria pela regra do 
art. 40,º 1º, inciso I, da CF/88 e artigo 1º da EC 70/2012. Recomendação da correção do ato 
que não altera o fundamento legal. Desnecessidade de novo registro. Deferimento. A mera 
correção de cálculo aritmético o qual não representa melhoria posterior capaz de alterar o fundamento 
legal do ato dispensa novo registro pelo Tribunal de Contas, de acordo com o art. 71, III da CF/88. 
Acórdão nº 58.521, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
4.18 Representação. Reserva remunerada. Despesa pública. Fiscalização financeira. Natureza 
jurídica. Benefício previdenciário. Controle externo. Decadência. Inaplicabilidade. Cargo em 
comissão. Incorporação. Base de Cálculo. Direto à paridade. Incabível. Determinação. 
Retificação de proventos. Cabimento. Procedência. 1 – A concessão do benefício de reserva 
remunerada acarreta a realização de despesa pública, na forma de proventos, cuja legalidade, 
legitimidade e economicidade se sujeitam à fiscalização financeira exercida por este Tribunal de Contas, 
enquanto órgão de controle externo da Administração Pública estadual. 2 – A reserva remunerada 
possui natureza jurídica de benefício previdenciário de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam mês a 
mês. 3 – O Tribunal de Contas exerce atividade de controle externo ao analisar a legalidade de atos de 
transferência do policial militar para a reserva remunerada, razão pela qual o juízo acerca desta legalidade 
não está sujeito a prazo de decadência. 4 – A cada período completo de 12 (doze) meses, o beneficiário 
da reserva remunerada possui direito de incorporar 10% (dez por cento) da remuneração do cargo em 
comissão exercido durante a atividade, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.320/1986. 5 – O militar que 
exerceu cargo em comissão por 4 (quatro) períodos de 12 meses contínuos faz jus à incorporação do 
referido cargo nos proventos de inatividade na proporção de 40% (quarenta por cento). 6 – A 
remuneração percebida a título de incorporação de cargo em comissão deve ser calculada sobre o valor 
originariamente concedido no ato de transferência para a reserva, não havendo direito à paridade 
quanto a eventuais reajustes. Inteligência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará. 7 – Representação julgada procedente, com determinação. Acórdão nº 
58.591, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
4.19 Aposentadoria. Publicação do ato. Ilegalidade. Expressivo lapso temporal. Transcurso. 
Não conversão em ato legal. Contraditório e ampla defesa. Necessidade. Decurso de mais 5 
(cinco) anos. Princípio da segurança jurídica. Prejuízo insuportável e irreversível ao 
interessado. Necessidade de verificação. Conversão do julgamento em diligência. 1- O 
transcurso de expressivo lapso temporal entre a publicação do ato de aposentadoria e o julgamento 
acerca da sua legalidade, por si só, não converte a concessão ilegal em legal, gerando apenas a 
necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa para a validade do processo, na hipótese 
de o ato haver ingressado no Tribunal de Contas há mais de 5 (cinco) anos. Inteligência da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2- A aplicação do princípio da segurança jurídica, em face 
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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 do Tribunal de Contas da União e desta Corte de Contas. 3- Conversão do 
julgamento em diligência para que o interessado possa exercer os direitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5° da Constituição da República) e para manifestação 
da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Resolução nº 19.093, Informativo de Jurisprudência 
TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
4.20 Pedido de rescisão. Juntada de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 
Admissibilidade. Processo originário. Indeferimento do registro de aposentadoria voluntária. 
Contagem ao menor de tempo de serviço. Nova contagem. Exíguo tempo faltante. Servidor 
afastado há longo tempo da ativa. Possibilidade de deferimento do registro. Princípios da 
segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência. Jurisprudência pacífica do TCU. Juízo 
rescidendo. Procedência. Determinações. 1- Sendo apresentados documentos novos, ainda não 
analisados, com eficácia sobre a prova produzida, é o caso de se admitir o pedido de rescisão, com 
fundamento no art. 273, inciso V, do Regimento Interno do TCE/PA. 2- Documentos novos juntados 
atestam que houve no processo originário uma contagem a menor de tempo de serviço, sendo que no 
novo cômputo se verifica a falta de um exíguo tempo para se atingir o mínimo necessário para se 
aposentar no cargo de Professor. 3- Nesta hipótese, considerando que o servidor se encontrara afastado 
há considerável tempo da atividade, com base nos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e 
da eficiência, verifica-se a possibilidade de deferir, excepcionalmente, o registro do ato de 
aposentadoria, na esteira do que vem entendendo o Tribunal de Contas da União–TCU. Acórdão nº 
58.614, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
4.21 Aposentadoria. Apreciação da legalidade. MPC. Pedido de medida cautelar. Fumaça do 
bom direito (fumus boni iuris). Ausência. Perigo da demora (periculum in mora). Ausência. 
Indeferimento do pedido cautelar. Prosseguimento da instrução. A concessão de medida cautelar 
demanda a ocorrência simultânea dos requisitos do perigo da demora (periculum in mora) e da fumaça 
do bom direito (fumus boni juris). A fumaça do bom direito é caracterizada pela probabilidade e 
verossimilhança do direito alegado. O perigo da demora é o risco de ineficácia da decisão de mérito. 
Na ausência destes requisitos o indeferimento da medida cautelar é medida que se impõe. Acórdão nº 
58.620, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf. 
 
4.22 Aposentadoria. Exame da legalidade. Incorreções. Denegação de registro. Determinação. 
Estando a fundamentação legal e o cálculo dos proventos incorretos, impõe-se a denegação do registro 
do ato de aposentação, com determinação de cessação dos pagamentos, o que deverá ser comunicado 
a esse Tribunal no prazo regimental. Acórdão nº 58.619, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 
6/19, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_6.pdf.  
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5. Direito Tributário 
5.1 Sistema de recolhimento de imposto e princípio da isonomia. A Primeira Turma, por maioria, 
negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a observância do princípio da isonomia 
relativamente ao sistema de apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por estimativa, facultado pelos arts. 2º e 30 da Lei 
9.430/1996 (1) a empresas tributadas pelo lucro real. 
Asseverou que o contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito à tributação pelo lucro real, tem a faculdade 
de, ao invés de realizar a apuração trimestral do seu resultado, efetuar recolhimentos mensais calculados 
por mera estimativa. Não viola a isonomia a ausência de previsão do pagamento de juros, pela taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quando se verifica que a soma dos 
recolhimentos por estimativa realizados ao longo do ano é maior do que o valor devido, com base em 
efetiva apuração anual do lucro real, pois não existe mora da Fazenda Nacional. A sistemática a que o 
contribuinte aderiu, por considerar que lhe era favorável, foi a de recolhimentos mensais por estimativa 
com ajustes no final do ano. O contribuinte é livre para optar ou não pelo regime, mas não pode 
escolher apenas parte dele. Nas situações equivalentes existe isonomia entre contribuinte e fisco. Isso 
porque, se a empresa recolhe um valor calculado por estimativa a menor, ela deverá pagar a diferença 
com acréscimo da SELIC. Por outro lado, se o mesmo recolhimento devido por estimativa é efetuado 
a maior, o contribuinte tem direito à devolução da diferença com juros calculados com base na mesma 
taxa SELIC.  Vencido o ministro Marco Aurélio, que deu provimento do recurso. Segundo o ministro, 
tem-se, com esse acerto de contas pelo valor nominal, ou seja, devolvendo-se a importância pelo valor 
nominal e não pelo valor real, um enriquecimento sem causa por parte do Estado. 
(1) Lei 9.430/1996: “Art. 2º  A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar 
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a 
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a 
receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida 
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, 
observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995. § 1º O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado 
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento. § 2º A parcela da base 
de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência 
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento. § 3º A pessoa jurídica que optar pelo 
pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada 
ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo anterior. § 4º Para efeito de determinação 
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido 
o valor: I – dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na 
legislação vigente, bem como o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995; 
II – dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da 
exploração; III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na 
determinação do lucro real; IV – do imposto de renda pago na forma deste  artigo. (...) Art. 30. A pessoa 
jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de renda na forma do art. 2º fica, também, 
sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre o lucro líquido, determinada mediante a 
aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II 
do artigo anterior.” RE 479956/SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 957, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Sistema%20de%20recolhi
mento%20de%20imposto%20e%20princ%C3%ADpio%20da%20isonomia.  

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=479956&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Sistema%20de%20recolhimento%20de%20imposto%20e%20princ%C3%ADpio%20da%20isonomia
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Sistema%20de%20recolhimento%20de%20imposto%20e%20princ%C3%ADpio%20da%20isonomia


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 69 de 70 

 
5.2 Consulta. Tributário. Municipal. Isenção. IPTU. Pagamento Indevido. Restituição de 
Tributo. Modificação do Prejulgado 0610 por Acréscimo. O TCE/SC respondeu consulta 
formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lages quanto à possibilidade de 
restituição de valores pagos a título de tributo, no caso IPTU, lançado e pago indevidamente, ante o 
direito do contribuinte à isenção deste tributo, além de dúvida sobre a forma de restituição. 
Inicialmente, o Relator citou a Lei Complementar n. 417/2013, a qual dispõe sobre a concessão de 
isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Serviços, enumerando as 
condições e requisitos para obtenção do benefício fiscal, sendo que tal concessão deve ser requerida 
anualmente pelo beneficiário ou será concedida de ofício pelo Secretário Municipal da Fazenda, 
mediante relação entregue pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Quanto à concessão da 
isenção tributária, o Relator destacou o artigo 179 do Código Tributário Nacional, que “trata da 
concessão da isenção tributária e estabelece que se esta não for concedida em caráter geral, será 
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o 
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em 
lei ou contrato para sua concessão”. Quanto às causas de exclusão do crédito tributário, o Relator 
mencionou o artigo 175, do CTN, traz as causas de exclusão do crédito tributário, quais sejam: a) 
isenção – inciso I e b) anistia – inciso II. Esclarece, “a isenção tributária representa uma causa de 
exclusão do crédito tributário, na forma preconizada no art. 175, inciso I do CTN, de modo que esta é 
sempre decorrente de lei, e, uma vez que o contribuinte atenda aos requisitos exigidos para a sua 
concessão, cumpre autoridade administrativa, diante do requerimento do interessado, efetiva-la”. O 
Relator entendeu, em concordância com a área técnica, que o caso do questionamento da Consulta não 
trata de remissão, e sim de pagamento de tributo do qual o contribuinte é isento, e assim sendo, 
ressaltou observação do parecer da área técnica: “Entendemos que não há que se falar em remissão 
uma vez que não é hipótese de perdão da dívida tributária, até porque, se isento estava ab initio, não há 
que se falar em crédito tributário uma vez que a isenção, como visto acima, o fato gerador ocorre, 
acarretando a criação da obrigação tributária, havendo a dispensa legal do pagamento do gravame (STF 
- RE 114.850-1/1988, RE 97.455-RS)”. Ademais, “sobre o tema, trago julgado do Supremo Tribunal 
Federal que tratou de matéria semelhante no processo AI8082268 _RJ3. A Corte, guardadas as devidas 
especificidades do caso, destacou que o pagamento de tributo do qual o contribuinte é isento enseja a 
repetição de indébito”. Assim sendo, entendeu o Relator que a cobrança indevida de tributo, seja por 
isenção não reconhecida de ofício, seja por cobrança de valor a maior que o devido, “caberá ao sujeito 
passivo requerer a restituição total ou parcial do tributo, tendo o contribuinte o direito de pleitear o que 
indevidamente pagou”. E ainda observa que a restituição do tributo está regulada no artigo 165 e 
seguintes do Código Tributário Nacional. Especificamente quanto à duvida da Consulta, o Relator 
observou que “o Código Tributário Municipal de Lages, em seu artigo 17 dispõe que o contribuinte 
tem direito, mediante processo administrativo, à restituição parcial ou total do tributo pago no caso de 
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou 
da natureza ou circunstâncias materiais de fato gerador efetivamente ocorrido”. Ilustrou o 
entendimento com a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível nº 
03003216200158240113, no qual os requerentes ajuizaram ação declaratória c/c repetição de indébito 
em face do Município de Camboriú, relatando que adquiriram imóvel por meio do programa 
habitacional “Minha Casa Minha Vida”, recolhendo o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
– ITBI e pleitearam a isenção do pagamento desse tributo na forma do Código Tributário Municipal. 
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO.ITBI. ISENÇAOÕA CONFERIDA PELA MUNICÍPIO AOS IMÓVEIS 
RELACIONADOS AOS “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA”, PREVISÃO, DE 
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INCIDÊNCIA DE FORMA DIVERSA DA NORMA FEDERAL. BENEFÍCIO AMPARADO 
PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. DIREITO À ISENÇÃO. Por fim, o Relator 
destacou o Prejulgado nº 0610 e o Tribunal decidiu acrescer redação ao Prejulgado nº 0610: “[...] Em 
caso de pagamento indevido de tributo, em face da legislação tributária aplicável ao contribuinte que 
tem o direito à isenção, é reconhecido o direito à restituição administrativa ou judicial, na forma e no 
prazo previstos na legislação tributária, cuja sistemática está prevista nos arts. 165 e seguintes do Código 
Tributário Nacional”. CON – 18/01133805, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 65/19, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
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