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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Inclusão do quinquênio na base de cálculo das horas extras 

 

Em consulta, o Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta indagou sobre a legalidade da 

inclusão do quinquênio na remuneração base dos servidores para fins de cálculo de horas extras. A 

Unidade Técnica destacou que o TCMGO possui entendimento consolidado de que, para fins de 

pagamento de horas extras o cumprimento da carga horária respectiva deve ser comprovado por meio 

de registro de ponto. Tendo como base o entendimento do STF, proferido na decisão monocrática 

2012-ARE 638268/GO, o Relator respondeu que: (a) as horas extraordinárias pagas aos servidores 

públicos têm como base de cálculo a remuneração total do servidor, nela compreendida o vencimento-

base e os acréscimos pecuniários percebidos em caráter habitual e permanente; logo, o quinquênio 

integra a base de cálculo das horas extras; (b) o servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito à 

remuneração por horas extras trabalhadas, desde que não perceba gratificação por desempenho de 

função de confiança ou por cargo em comissão de direção, chefia e assessoramento. O servidor 

comissionado não possui direito ao pagamento de horas extras devido à relação de confiança e pela 

natureza do cargo, o que inviabiliza controle de horário; e (c) a remuneração do serviço extraordinário 

deve ser eventual, pautada no excepcional interesse público devidamente justificado e condicionada à 

ocorrência da sobre jornada, efetivamente mensurada e controlada por registro fidedigno de ponto.  

(Acórdão-Consulta nº 00003/20. Processo nº 12424/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro Andrade 

Luna, 23.1.19). 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

Concurso Público – ilegalidades – concessão de Medida Cautelar para suspensão do certame 

 

A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) autuou processo para efeito de controle externo de índole 

constitucional, em que se analisa Edital de Concurso Público realizado pela Prefeitura de Cachoeira 

Alta para o provimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo. Visando tutelar o interesse 

público e a regularidade dos atos administrativos, a Relatoria considerou presentes os requisitos legais 

(probabilidade do direito e perigo de dano) e regimentais (fumaça do bom direito e perigo da demora 

com fundado receio de lesão grave e de difícil reparação) necessários para a concessão da tutela 

provisória de urgência, Medida Cautelar, suspendendo o Concurso Público. Foi determinada a 

realização de abertura de vista aos responsáveis para retificar o Edital. Foram verificados diversos vícios 

de legalidade no Edital referentes: (1) aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate à Endemias; (2) ao cargo de Guarda Municipal; (3) ao cargo de Agente de Serviços de Obras 

Públicas; (4) à ausência de leis criadoras dos cargos públicos do concurso [com quantitativos de vagas, 
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requisitos de provimento, atribuições, regime jurídico e vencimentos]; (5) à ausência de documentos 

essenciais para instrução processual; (6) à ausência de cláusula de arredondamento para os casos em que 

a aplicação do percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência resulte em número fracionado; 

e (7) ao critério de desempate em desacordo com a Resolução nº 23.391/2013, do TSE. A Medida 

Cautelar expedida monocraticamente foi referendada, sendo determinada a suspensão imediata do 

Concurso Público em sua integralidade, para todos os cargos, até ulterior deliberação deste Tribunal. O 

Voto foi acolhido por unanimidade (Acórdão nº 00948/20. Processo nº 03671/20, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 4.3.19). 

 

 

Serviços de Publicidade não se configuram como serviços contínuos – irregularidade na 

prorrogação do prazo. 

  

Em Recurso Ordinário foi pleiteada a reforma do Acórdão nº 00765/2018, por meio do qual foi 

declarada a existência de irregularidades em Termos Aditivos de Contrato cujo objeto é a prestação de 

serviços especializados na área de publicidade. O Relator concordou com o entendimento da Secretaria 

de Recursos e do Ministério Público de Contas, negando provimento ao Recurso, mantendo-se o 

inteiro teor do Acordão. O Relator entendeu que as prorrogações do contrato são ilegais, já que o 

objeto do contrato não se configura como serviços contínuos, com base no inciso II do art. 57 da Lei 

nº 8666/93; apesar de serem essenciais, a interrupção ou a suspensão dos serviços de publicidade não 

ocasionaria prejuízos ou danos irreparáveis. Ponderou não existir a necessidade premente de produção 

intelectual de atividades publicitárias, quando, neste caso, o que se busca é apenas dar maior visibilidade 

aos atos institucionais de governo. Sobre a manutenção do valor do contrato por cinco anos, como 

demonstração suficiente para comprovar que a prorrogação seria vantajosa, a Especializada sustentou 

não ser razoável presumir-se essa vantagem, que deve ser comprovada por meio de pesquisa de preços, 

de acordo com os serviços utilizados. A Unidade Técnica mencionou a IN nº 10/15 (art. 4º, § 3º, III), 

que exige a indicação da motivação técnica financeira que fundamentou a celebração do aditivo. Nos 

autos, o Recorrente não apresentou levantamento de preço para demonstrar que a manutenção do valor 

inicialmente pactuado seria mais vantajosa do que a tentativa de celebração de novo ajuste e que os 

preços contratados ainda estavam de acordo com os valores praticados no mercado. A proposta de 

Voto foi aprovada com unanimidade.  (Acórdão nº 009991/20. Processo nº 11880/16, Rel. Daniel 

Augusto Goulart, 4.3.20 ). 

 

 

Exclusão da responsabilidade de gestor – tempo exíguo de permanência na gestão (interino) – 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

 

Em Pedido de Revisão foi pleiteada a reforma do Acórdão nº 00806/18, por meio do qual foram 

mantidas as aplicações de multa e imputações de débito aos gestores responsáveis pela COMURG de 

Goiânia, de janeiro de 2011 a maio de 2014. A Secretaria de Recursos do TCMGO, embasada nos 
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princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, entendeu que o gestor permaneceu 

na presidência do órgão por exíguo tempo, com mandato temporário e interino, período insuficiente 

para tomar conhecimento e promover a correção das irregularidades verificadas no órgão. Em 

consonância a Unidade Técnica e o MPC, o Relator afirmou que não há razões para considerar que 

teria havido julgamento à revelia de processo devidamente publicado no DOC (Diário Oficial de 

Contas), contudo, concordou que o tempo exíguo à frente do órgão deve ser considerado para excluir a 

responsabilidade do gestor nas contas tomadas. No mérito, o Relator conheceu e deu provimento 

parcial ao Pedido para julgar regulares as contas tomadas, de responsabilidade de gestor municipal que 

respondeu pelo órgão durante o período de 10/4/14 a 1º/5/14,  diante da exclusão da responsabilidade 

dele, desconstituindo o débito imputado solidariamente em relação ao mesmo gestor, mantendo, 

porém, a multa aplicada em seu desfavor. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

00960/20. Processos nº 12172/19, 12440/19 e 12460/19, Rel. Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz, 

4.3.20 ). 

 

 

Possibilidade de ocupação de cargo de Secretário Municipal por gestor com contas rejeitadas, 

desde que não caracterizado ato doloso de improbidade  

 

Em Acórdão do TCMGO foi determinado o afastamento de servidores que ocupavam cargos 

comissionados (Secretário Municipal) e a aplicação de multa aos gestores responsáveis, em razão de que 

eles teriam Contas julgadas irregulares. Foi interposto Recurso Ordinário, ao qual foi dado provimento, 

alterando-se esta decisão. Os Recorrentes alegaram que o art. 2º da Lei Municipal nº 354/2012 possui 

disciplina idêntica à da Lei Complementar nº 135/10, e veda a nomeação para cargos em comissão ou 

função gratificada, no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo, de cidadãos que tiveram 

suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis, e que configurasse ato doloso de improbidade 

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou 

anulada pelo Poder Judiciário, para os oito exercícios seguintes à decisão. Afirmaram que as Contas 

foram rejeitadas pelo cometimento de irregularidades formais, não se aplicando o disposto na referida 

legislação. O Relator, em consonância com a Secretaria de Recursos e o MPC, verificou que o simples 

julgamento irregular das Contas do agente público não veda que este seja nomeado para cargos em 

comissão ou funções de confiança, conforme prevê a lei municipal. Destacou, ainda, que para 

configuração de irregularidade é necessária a análise do dolo ou culpa na prática dos atos para 

comprovação de que estes caracterizar-se-iam como ato de improbidade administrativa, fato não 

discutido no processo originário. Diante do exposto, a proposta de Voto foi no sentido de desconstituir 

a irregularidade e consequentemente as multas aplicadas, sendo acolhida por unanimidade  ( Acórdão 

nº 01005/20. Processo nº 05498/17, Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo, 12.2.20  ). 

 

 

Denúncia – Desclassificação de empresa – exequibilidade da proposta oferecida – Referenda 

Cautelar Monocrática 
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 Em Denúncia relativa a supostas irregularidades em Tomada de Preços realizada pelo município de 

Alto Horizonte, visando à contratação de empresa para prestar serviços de adequação e atualização do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, foi concedida Medida Cautelar. A irregularidade constatada 

refere-se à ausência de oportunidade para que a empresa que não venceu a licitação (desqualificada) 

comprovasse a exequibilidade de sua proposta (de menor valor). O Relator entendeu que haveriam 

dados suficientes para reconhecer a existência do fumus boni iurus e que também estava presente o 

fundado receio de grave lesão ao erário e/ou direito alheio também, uma vez que a empresa vencedora 

do certame apresentou proposta mais onerosa, o que poderia vir a acarretar prejuízos progressivos à 

Administração Pública. Apontou que a suspensão imediata da execução do contrato decorrente da 

licitação é necessária para garantir que não haja ineficácia da decisão de mérito, uma vez que o termo 

entre a Prefeitura e a licitante vencedora já foi assinado, e que o empenho da despesa é a próxima fase. 

Foi concedida vista dos autos aos gestores responsáveis para que, observados os princípios 

constitucionais, apresentem defesa e justificativas. O Voto foi aprovado por unanimidade  (Acórdão nº 

01353/20. Processo nº 15851/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 18.3.20 ). 

 

 Auditoria operacional e de conformidade – Programa de Olho nas Escolas  

 

Em decorrência de auditoria operacional, combinada com aspectos de auditoria de conformidade, 

determinada no âmbito do Programa De Olho nas Escolas, e realizada pela Comissão Especial de 

Auditoria na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade (SMEC), o Plenário determinou à 

Prefeitura de Trindade e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que: (1) Institucionalizem 

política e procedimentos relacionados à previsão e execução orçamentária, de modo que: (1.1) conste 

no orçamento as previsões de gastos para cada etapa da educação de acordo com a realidade municipal 

e de acordo com o que determina o MCASP; (1.2) sejam fixadas as dotações orçamentárias específicas 

para as ações a serem desenvolvidas em cada uma dessas etapas da educação, visando atender o que 

preconizam a LDB, o PNE e o PME; (1.3) sejam divulgados previamente aos gestores os valores totais 

previstos para o ensino fundamental e para a educação infantil, incluindo elementos e subelementos; 

(1.4) haja cooperação entre os gestores da SMEC e os demais gestores do município (contabilidade, 

licitação, compras e finanças), no sentido de executar o orçamento tal como foi planejado; e (1.5) sejam 

efetuados os lançamentos corretos dos valores despendidos nas funções 361 e 365, conforme as 

disposições do MCASP e MDF. O TCMGO recomendou medidas para: (2) melhorar o desempenho 

da rede municipal de ensino fundamental; (3) melhorar a qualidade do ambiente educacional, da relação 

ensino-aprendizagem e o desempenho da rede, de sorte a atingir os objetivos e metas do ensino 

fundamental; (4) que, considerando as situações encontradas que não estão diretamente ligadas à 

qualidade do ensino, mas que causam impacto no desempenho da rede quanto à elaboração de termos 

de referência relacionados às solicitações de compras/serviços, os gestores solicitantes discriminem as 

ações e etapas da educação relacionadas aos itens demandados de tal forma que a contabilidade possa 

empenhar a despesa na subfunção adequada e busque padronizar os procedimentos/rotinas 

administrativas de suas várias áreas/unidades; e (5) instaurar, após o encaminhamento do Plano de 
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Ação pelo gestor, o processo de monitoramento destas ações para verificação de sua efetiva 

implementação, devendo o monitoramento ser formalizado neste mesmo processo (Acórdão nº 

011331/20. Processo nº 05447/18, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 18.3.20 ). 

 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF – Inelegibilidade: configuração de ato doloso de improbidade administrativa e fato 

superveniente   

 

A Segunda Turma, por maioria e em conclusão de julgamento, negou provimento a dois agravos 

regimentais interpostos de decisão que, em juízo de retratação, proveu recurso extraordinário com 

agravo, para afastar declaração, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de inelegibilidade de candidato, 

porquanto não mais subsistiria a premissa estruturante de rejeição das contas deste pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU). Os agravantes sustentavam, em síntese, que o ato agravado não poderia ter 

restabelecido a elegibilidade, pois, segundo a jurisprudência do TSE, a data de diplomação seria o termo 

final para se conhecer de fato superveniente ao registro da candidatura que afaste inelegibilidade. 

Anotavam, ainda, que o acórdão do TCU reconhecido como fato superveniente foi proferido em 

recurso e revisão julgado em 11.9.2019. Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes (relator). De 

início, registrou a oscilação do posicionamento do TSE sobre a aludida matéria ao longo dos anos. 

Com a ressalva de que o entendimento jurisprudencial não é absolutamente pacífico, avaliou que, no 

caso concreto, a inconstitucionalidade da decisão do TSE, na realidade, parece dar-se não em razão da 

limitação temporal da ocorrência do fato superveniente, mas da própria aplicação extensiva da alínea g 

do inciso I do art. 1º da Lei Complementar (LC) 64/1990. Assinalou estar previsto, claramente, no 

dispositivo legal, que a rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas pelo 

candidato só atrai a inelegibilidade se da rejeição se configurar ato doloso de improbidade 

administrativa. Depreendeu da análise detida dos autos que, entretanto, essa caracterização não se faz 

presente na espécie. A seu ver, o TSE realizou interpretação extensiva da cláusula de inelegibilidade 

para pressupor que a simples afronta à Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) implicaria a caracterização do 

ato doloso de improbidade, o que se revela em desacordo com o texto constitucional e com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque, ao se manifestar acerca do § 4º do art. 

37 da Constituição Federal (CF), o STF procedeu à devida distinção entre ato meramente ilegal e ato 

ímprobo, exigindo para este uma qualificação especial: lesar o erário ou, ainda, promover 

enriquecimento ilícito ou favorecimento contra legem de terceiro. Nessa linha, estaria o que firmado 

no RE 976.566 (Tema 576 da repercussão geral). Logo, o ato de improbidade administrativa não pode 

ser presumido pelo simples descumprimento da Lei de Licitações. Deve ser comprovado o especial fim 

de agir do agente público a depender do tipo enquadrado. Segundo o ministro, parece ter havido 

presunção de que, ocorrida a ilegalidade na contratação pública, o ato de improbidade administrativo 

doloso seria daí decorrente, sem se ater a elementos factuais, a partir de mera construção exegética 
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destituída de dados empíricos. Não se coaduna com a jurisprudência do STF e o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça a conclusão de que a ausência ou dispensa indevida de licitação é 

considerada irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, sendo 

conduta apta a atrair a inelegibilidade previstas no art. 1º, I, g, da LC 64/1990. O relator ressaltou que o 

fato de a ausência de licitação para a contratação de serviços de telefonia haver sido objeto de ressalva 

pela Controladoria Geral da União, desde 2009, não configura argumento suficiente para amparar que 

se trata de ato de improbidade administrativa doloso. Reiterou que não se deve confundir ilegalidade ou 

incompetência com ato de improbidade administrativa. Ausente o reconhecimento de dano e a clara 

existência de dolo, não subsiste a conclusão extraída pelo TSE. Ademais, o TCU, em sede de recurso de 

revisão, aprovou, com ressalva, as contas do recorrente e afastou as multas a ele impostas. Embora a 

decisão superveniente reforce a inadequação da interpretação dada pelo TSE ao caso, a bem da 

verdade, antes mesmo disso, já era incontroverso que a posição inicial do TCU não firmava a 

ocorrência de ato doloso ou de dano ao erário apto a amparar a incidência da aludida alínea. A decisão 

do TRE e a do TSE reconheceram essa circunstância, daí não há que se falar em necessidade de 

revolvimento fático-probatório. Em arremate, consignou que a decisão do TSE é originariamente 

acoimada de inconstitucionalidade, não havendo que se falar também em limitação para ocorrência de 

fato superveniente. Vencido o ministro Edson Fachin, que proveu o agravo para negar seguimento ao 

recurso extraordinário, em face de não ser cabível o recurso para simples reexame de prova e da 

impossibilidade de, na sede eleita, rever interpretação de legislação infraconstitucional e seus requisitos. 

Verificou não ser possível manter o ato agravado até porque não caracterizadas as ofensas 

constitucionais indicadas no recurso extraordinário. O provimento de recurso extraordinário depende 

do reconhecimento, em primeiro lugar, de repercussão geral da questão constitucional trazida, o que 

não ocorreu; ou, como segunda opção, da existência de jurisprudência dominante em casos análogos, o 

que não parece ser a hipótese dos autos, até por suas peculiaridades intrínsecas. Noutro ponto, 

explicitou que o TCU julgou irregular as contas. O pronunciamento que se deu, em processo de 

revisão, foi proferido mais de dez meses após a decisão do TSE e mais de oito meses depois da 

diplomação dos candidatos eleitos. Sublinhou que a jurisprudência do TSE é no sentido de que a data 

da diplomação é o termo final para se considerar e conhecer qualquer alteração fática ou jurídica 

superveniente que se refira aos requisitos para o registro da candidatura. Igualmente, que cabe à Justiça 

Eleitoral proceder ao enquadramento das irregularidades como insanáveis, ou não, e verificar se 

constituem, ou não, ato doloso de improbidade administrativa. (STF. Plenário, 3.3.2020, ARE 1197808 

AgR-SP. Rel. Min Gilmar Mendes, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968). 

 

 

STJ – A exclusão do candidato, que concorre à vaga reservada em concurso público, pelo 

critério d a heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo 

ou por qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa 

 

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade da regra editalícia segundo a qual, na apreciação das 

"características fenotípicas do candidato", a comissão do concurso "proferirá decisão terminativa sobre 
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a veracidade da autodeclaração", sem franquear ao candidato o direito ao recurso, salvo "na restrita 

hipótese de a Administração constatar fraude/falsidade da autodeclaração". O STF, no julgamento da 

ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para 

o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. Entretanto, lê-se no 

voto do relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos, na medida em que 

viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política 

afirmativa de cotas: dos "candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se 

autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame"; e também da "própria 

Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a 

desvirtuar os seus objetivos". Também aduziu em seu voto que "devem ser garantidos os direitos ao 

contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato". Depreende-se que, nos 

procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito a concorrer às vagas reservadas, tanto 

as declarações dos candidatos, quanto os atos dos entes que promovem a seleção, devem se sujeitar a 

algum tipo de controle. A autodeclaração é controlada pela Administração Pública mediante comissões 

preordenadas para realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; o reexame da 

atividade administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo, como a 

reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração. Assim, deve-se entender, em 

consonância com a orientação que se consolidou no Supremo, que a exclusão do candidato pelo 

critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo, ou por 

qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa. (STJ. Segunda 

Turma, 27.2.2020. RMS 62.040-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Informativo de Jurisprudência do 

STJ nº 06666). 
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