
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 1 de 43 

 

 

Goiânia | 1º de abril a 30 de abril de 2020 | n. 10 

 

          
 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.  
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1.1.7 A autoridade competente para aprovação do procedimento, somente poderá 
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 

1.1.8 A celebração de termo de cooperação, quando o objeto pactuado envolve aquisição 
de bens e serviços e não parceria e mútua cooperação, caracteriza burla ao 
procedimento licitatório.  

1.1.9 A penalidade de suspensão temporária, a qual atinge o direito de participar de 
licitação e firmar contrato com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
restringe-se aos processos licitatórios promovidos pelo órgão ou pela entidade que 
imputou a sanção administrativa.  

1.1.10 O laudo de avaliação mercadológica, subscrito por profissional habilitado, 
comprova pesquisa de mercado, e subsidiará o valor da justa indenização.  

1.1.11 É possível à Administração Pública vedar a subcontratação, tendo em vista se tratar 
de ato discricionário em que se observam os princípios da conveniência e do 
interesse público.  
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1.1.12 Tomada de contas extraordinária. Comunicação de irregularidade. Despesas com 
pneus e combustíveis da frota municipal. Ausência de comprovação de efetivo 
controle de consumo. Irregularidade.  

1.1.13 Pedido de Certidão Liberatória. Pendências na análise da gestão fiscal. Extrapolação 
reiterada dos índices de despesas com pessoal. Descumprimento de decisão desta 
Casa. Pelo indeferimento do pedido, conforme manifestações técnicas.  

1.1.14 Consulta. Interpretação extensiva do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
Possibilidade de prorrogação de contratos de fornecimento de bens de uso 
continuado. Conhecimento e resposta.  

1.1.15 Representação. Ausência de divulgação no Portal da Transparência no município 
de alterações promovidas em projeto construtivo para construção de ponte de 
concreto objeto de licitação na modalidade tomada de preço. Posterior 
disponibilização das informações. Irregularidade corrigida. Improcedente. 

1.1.16 O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é ato 
administrativo de chamamento público de prestadores de serviços que satisfaçam 
determinados requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se 
oferecer a todos igual oportunidade de se credenciar.  

1.1.17 Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo de pesquisa de preços realizada 
pelo setor competente do órgão, pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas 
os atos relacionados à condução do procedimento licitatório.  

1.1.18 Serviços de publicidade não se configuram como serviços contínuos – 
irregularidade na prorrogação do prazo.  

1.1.19 Denúncia - Desclassificação de empresa – exequibilidade da proposta oferecida – 
Referenda Cautelar Monocrática.  

1.1.20 Licitação. Pregão. Proposta. Inexequibilidade. Desclassificação. Requisito.  
1.1.21 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. Empresa 

estatal.  
1.1.22  Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo da pesquisa de preços realizada 

pelo setor competente do órgão, pois são de responsabilidade, em regra, apenas os 
atos relacionados à condução do procedimento licitatório.  
 

1.2. Pessoal  
1.2.1. Competência TCU. Servidor Público. Conflito de interesse. Agente Público. CGU. 

Comitê de ética. 
1.2.2. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da 

legalidade. Princípio da boa-fé. Intempestividade. 
1.2.3. Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Diárias. Indenização. Valor. 

Referência. 
1.2.4. Pessoal. Quintos. Tempo de serviço. Continuidade. Contagem de tempo de serviço. 

Função de confiança. Metodologia.  
1.2.5. Servidor Público. Processo administrativo disciplinar. Improbidade administrativa. 

Cassação de aposentadoria. Possibilidade.  
1.2.6. Concurso para provimento de cargo de Policial Rodoviário Federal. Decurso de 

mais de 20 anos desde a posse concedida por decisão liminar. Fato Consumado. 
Juízo de retratação. Tema 476/STF. Situação excepcional. Distinguishing. 
Possibilidade.  
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1.2.7. Ex-membro da magistratura. Readmissão. Previsão no Código de Organização 
Judiciária do Tribunal de Justiça. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 
Necessidade de aprovação em concurso público.  

1.2.8. Concurso público. Vagas reservadas. Exclusão do candidato. Critério de 
heteroidentificação. Possibilidade. Decisão administrativa. Observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. Imprescindibilidade.  

1.2.9. Servidor Público. Quantia disponibilizada pelo ente público após o falecimento do 
servidor. Enriquecimento sem causa de herdeiros. Ação de ressarcimento. Espólio. 
Ilegitimidade ad causam.  

1.2.10. O desvio de função acarreta violação aos princípios norteadores da Administração 
Pública, em especial o da legalidade e o da moralidade. 

1.2.11. Admissão de pessoal. Contratações temporárias. Teste seletivo. Recomendação 
para que a entidade, em atenção ao princípio constitucional da igualdade, assegure 
a reserva de vagas a afrodescendentes também em teses seletivos.  

1.2.12. Denúncia. Curso capacitação para elaboração de plano de cargo e carreiras. 
Despesa desnecessária. Lesão ao erário. Pela procedência com aplicação de sanção 
de restituição de valores e multa proporcional ao dano.  

1.2.13. Concurso Público- ilegalidade – concessão de Medida Cautelar para suspensão do 
certame.  

1.2.14. Pessoal. Pensão Civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade.  
1.2.15. Concurso Público. Preterição de candidato. Prescrição do direito de ação. Lei n. 

7.144/1983. Inaplicabilidade. Decreto n. 20.910/1932. Prazo quinquenal. Termo a 
quo. Nomeação de outro servidor.  

1.2.16. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso Extraordinário.  
1.2.17. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 

independência das instâncias.  
1.2.18. Concurso Público. Convocação. Edital de concurso público. Validade. Nomeação 

de pessoal.  
1.2.19. Quintos. Tempo de serviço. Continuidade. Contagem de tempo de serviço. Função 

de confiança. Metodologia. 
1.2.20. Transposição de regime jurídico. Hora extra judicial. Remuneração. Regime 

estatutário. Regime celetista. Irredutibilidade. VPNI. 
1.2.21. Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Pagamento. Duplicidade. 
1.2.22. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da legalidade. 

Princípio da boa-fé. Intempestividade. 
1.2.23. Servidor Público e processo administrativo disciplinar.  

 
1.3 Fiscalização e Controle  

1.3.1 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. 
1.3.2 Responsabilidade. Multa. Prescrição Termo inicial. Convênio. Prestação de Contas. 
1.3.3 Responsabilidade. Multa. Litigância de má fé. Representação. Interesse privado.  
1.3.4 Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Advogado. Parecer jurídico. AGU.  
1.3.5 Responsabilidade. Convênio. Débito. Superfaturamento. Artista consagrado. 

Cachê. Intermediação.  
1.3.6 Representação. Ausência de divulgação no Portal da Transparência do município 

de alterações promovidas em projeto para construção de ponte de concreto objeto 
de licitação na modalidade tomada de preço. Posterior disponibilização das 
informações. Irregularidade corrigida. Improcedente.  
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1.3.7 Exclusão da responsabilidade do gestor – tempo exíguo de permanência na gestão 
(interino) – princípios da proporcionalidade e razoabilidade.  

1.3.8 Possibilidade de ocupação de cargo de Secretário Municipal por gestor com contas 
rejeitadas, desde que não caracterizado ato doloso de improbidade. 

1.3.9 Auditoria operacional e de conformidade – Programa de Olho nas Escolas.  
1.3.10  Auditoria Operacional. Hospitais Estaduais. Eficiência. Comparativo entre 

Modelos de Gestão. Ferramentas estatísticas e econométricas. Modelo OSS. 
1.3.11 Auditoria. Obras. Construção de Cadeia Pública Feminina em Joinville. Contrato e 

Ordem de Serviço. Obras sem alvará de construção. Necessidade de Realocação da 
Obra. Aumento de Custo. Irregularidade grave. Multa.  

1.3.12 Consulta. Município. Termo de Convênio. Corpo de Bombeiros. Taxas. Utilização. 
Construção de Sede. Não-conhecimento. Caso Concreto.  

1.3.13 Tomada de Contas Especial. Confissão de Dívida. Inadimplência das Obrigações. 
Iluminação pública. Multas e juros. Pagamento extemporâneo de faturas. Dano ao 
erário. Débito. Multas.  

1.3.14 Convênio. Prestação de Contas. PNDE. Pnae. Conselho de alimentação escolar. 
Parecer. Ausência.  

1.3.15 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Prazo. Interrupção.  
1.3.16 Gestão administrativa. Serviços advocatícios. Defesa de responsável. Interesse 

público. Caráter personalíssimo.  
1.3.17 Gestão Administrativa. ANEEL. Competência. Barragem. Segurança. 
1.3.18 Gestão Administrativa. Meio ambiente. Impacto ambiental. Compensação 

ambiental. Forma. 
 

2 Direito Constitucional  
 

2.1. Incidente de inconstitucionalidade. Art. 51 e parágrafo único da Lei nº 1.997/1996, 
do Município de Foz do Iguaçu. Enquadramento de servidores originariamente 
admitidos com base na Lei 1582/91, como “atendentes de creche”. Dúvida sobre 
escolaridade exigida para o cargo originário. Princípio da contributividade, garantia 
da máxima efetividade ao conjunto do texto constitucional na resolução do caso 
concreto. Alterações legislativas subsequentes, com o propósito de melhorar a 
qualificação dos servidores. Boa-fé e segurança jurídica. Precedentes desta Corte. 
Inconstitucionalidade afastada. 

2.2. Competência do TCU. Administração federal. Abrangência. Poder Legislativo. 
Solicitação de informação do Congresso Nacional. Auditoria.  

2.3. Competência do TCU. Ente da Federação. Autonomia administrativa. 
Compensação ambiental. Licenciamento ambiental.  

 
3 Direito Financeiro 

 

3.1  Finanças Públicas. Royalties. Utilização. Parecer em Consulta TC nº 3/2020. 
 

4 Direito Previdenciário 

4.1  Pessoal. Tempo de Serviço. Aluno Aprendiz. Averbação de tempo de sérvio. 
Estágio profissional. Bolsista. 
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4.2 Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Filho. Maioridade. Invalidez. 
4.3  Ato de inativação. Servidora aposentada por dois regimes de previdência (estadual 

e municipal). Manutenção por esta Corte de reenquadramentos funcionais 
municipais. Razoabilidade. Registro.  

4.4 Ato de inativação. Mudanças de regime jurídico de celetista para estatutário. Opção 
por regra de transição inaplicável. Manifestações uniformes. Negativa de registro. 
Determinação. Prejulgado 11. Notificação da servidora.  

4.5 Revisão de pensão. Inclusão de filho do servidor segurado no rol de beneficiários. 
Percepção de proventos relativos a aposentadoria por invalidez pelo interessado. 
Previsão do artigo 42, II, “b” da Lei Estadual nº 12.398/98 no sentido de que a 
ausência de renda é um dos requisitos para concessão de pensão a filho dependente. 
Possibilidade de acumulação de benefícios, conforme jurisprudência do Tribunal. 
Dependência econômica verificada por meio de critérios materiais, de acordo com 
o caso concreto. Presunção de que, no presente caso, há dependência econômica 
do interessado, haja vista a gravidade de sua condição clínica e o baixo valos dos 
proventos que recebe. Legalidade e registro.  

4.6 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Benefício previdenciário. 
Fraude.  

4.7 Ex- combatente. Pensão por morte. Direito vedado à viúva que voltar a casar-se. 
União estável. Condição de companheira. Impedimento.  

4.8 Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Averbação de tempo de serviço. Estágio 
profissional. Bolsista.  

4.9 Pensão civil. Dependência econômica. Filho. Maioridade. Invalidez.  
 

5 Direito Tributário 
 

5.1        ICMS. Sacolas plásticas. Bandejas. Fornecimento para transporte ou acomodamento 
de produtos. Essencialidade. Inexistência. Filmes e sacos plásticos. 
Comercialização. Produtos de natureza perecível. Insumos essenciais. Direito de 
creditamento do tributo. 

5.2 Serviço de telecomunicações. Interconexão internacional. Trafego sainte. Remessa 
de pagamento a pessoa domiciliada no exterior. Tratado internacional. Exclusão 
restrita aos tributos incidentes sobre serviços importados. Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica – IRPJ – e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE. Incidência.   

5.3 Crimes contra a ordem tributária. Tributos estaduais ou municipais. Causa de 
aumento. Art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. Caracterização de grave dano à 
coletividade. Equivalência a créditos prioritários ou grandes devedores. 

 
6 Direito Processual 

 
6.1  Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta de sessão.  
6.2  Direito Processual. Tomada de contas especial. Intempestividade. Instauração. 

Princípio da Ampla Defesa. Princípio do contraditório. Prejuízo. 
6.3 Direito Processual. Citação. Solidariedade. Solidariedade passiva. Credor. 
6.4  Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Defesa de responsável. Notificação. 

Ausência. Nulidade.  
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6.5  Processo administrativo. Cadastro e peticionamento no Sistema Eletrônico de 
Informações. Intimação eletrônica. Presunção de ciência. Regularidade.  

6.6 Direito Processual. Citação. Validade. Endereço. Receita Federal do Brasil. AR.  
6.7 Direito Processual. Embargos de declaração. Reiteração. Protelação. Efeito 

suspensivo. Trânsito em julgado.  
6.8 Direito Processual. Embargos de Declaração. Efeito suspensivo. Prazo. 

Interrupção. Código de Processo Civil.  
6.9 Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Empate. Ministro presidente. 

Voto.  
6.10 Direito Processual. Recurso. Fato novo. Recurso de reconsideração. 

Admissibilidade. Prazo.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 

1.1.1. Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Medicamento. Preço de mercado. Referência. 
Superfaturamento. Sobrepreço. É válida a utilização do Banco de Preços em Saúde do Ministério da 
Saúde (BPS) como referência de preços para aquisição de medicamentos e, consequentemente, para 
fins de quantificação de superfaturamento e sobrepreço, desde que balizada por critérios adequados, 
que aproximem a pesquisa à contratação analisada. Acórdão nº 526/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 301, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.2. Licitação. Comissão de Licitação. Princípio da Segregação das funções. Orçamento 
estimativo. Avaliação. Competência. Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo da 
pesquisa de preços realizada pelo setor competente do órgão, pois são de sua responsabilidade, em 
regra, apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório. Acórdão nº 594/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 302, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  
 
1.1.3 Responsabilidade. Licitação. Parecer jurídico. Erro grosseiro. Obras e serviços de 
engenharia. Preço unitário. Critério. A ausência de critério de aceitabilidade dos preços unitários em 
edital de licitação para contratação de obra, em complemento ao critério de aceitabilidade do preço 
global, configura erro grosseiro que atrai a responsabilidade do parecerista jurídico que não apontou a 
falha no exame da minuta do ato convocatório, pois deveria saber, como esperado do pareceristas 
médio, quando as disposições editalícias não estão aderentes aos normativos legais e à jurisprudência. 
Acórdão nº 615, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 302, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.4 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Termo de ajustamento de 
conduta. Princípio da motivação.  A celebração de termo de ajustamento de conduta por agência 
reguladora, em que a entidade, em vez de arrecadar as multas que lhe são devidas, negocia com a 
concessionária de serviço público para que haja o ajuste da conduta irregular e para que os valores 
envolvidos sejam convertidos em investimentos, por se tratar de transação envolvendo recursos 
públicos, está sujeita à jurisdição do TCU. A escolha dos compromissos que integrarão o TAC requer 
motivação demonstrando a presença do interesse público na aceitação dessa permuta. Acórdão nº 
618/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 302, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.5 Responsabilidade. Convênio. Débito. Inexigibilidade de licitação. Artista consagrado. 
Cachê. Nexo de causalidade. Na contratação de profissional do setor artístico com recursos de 
convênio, mediante inexigibilidade de licitação fundada no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, a 
demonstração de que os pagamentos foram recebidos pelo artista ou por seu representante 
devidamente habilitado, seja detentor de contrato de exclusividade, portador de instrumento de 
procuração ou carta de exclusividade, comprova o nexo de causalidade entre os recursos transferidos 
pelo concedente e as despesas realizadas pelo convenente. Acórdão nº 2277/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 302, disponível em: 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/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.6. Drawback em operações de fornecimento de máquinas e equipamentos ao mercado 
interno. Lei nº 8.032/1990. Licitação internacional. Conceito para efeito de concessão do 
benefício fiscal. Lei nº 11.732/2008. Incidência. Aplicação da legislação tributária no tempo. 
Lei expressamente interpretativa. Art. 106, I, do Código Tributário Nacional. Excepcional 
aplicação retroativa. Em razão do seu caráter interpretativo, o conceito abrangente de licitação 
internacional, revelando pelo art. 3º da Lei nº 11.732/2008, retroage às situações anteriores a sua entrada 
em vigor. O drawback constitui um regime aduaneiro especial, nas modalidades previstas nos incisos do 
art. 78 do Decreto-lei n. 37/1966 – isenção, suspensão e restituição de tributos, podendo ser 
conceituado como incentivo à exportação, consubstanciado na desoneração do processo de produção, 
com vista a tornar a mercadoria nacional mais competitiva no mercado global. A Lei n. 8.032/1990, 
que dispõe sobre a isenção e redução de impostos em importação, disciplinou a aplicação do regime de 
drawback-suspensão (art. 78, II, do Decreto-Lei n. 37/1966) especificamente às operações que envolvam 
o fornecimento de máquinas e equipamentos para o mercado interno. De outra parte, a Lei n. 
11.732/2008 revela o conceito de "licitação internacional" nos seguintes termos: "Art. 3º Para efeito de 
interpretação do art. 5º da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, licitação internacional é aquela 
promovida tanto por pessoas jurídicas de direito público com o por pessoas jurídicas de direito privado 
do setor público e do setor privado. À vista disso, observa-se que o legislador optou por conceito 
subjetivamente mais abrangente do que aquele constante do art. 42 da Lei n. 8.666/1993, a qual, como 
cediço, regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República, encampando, além das licitações 
realizadas no âmbito da Administração Pública, os certames promovidos pelo setor privado, o que 
prestigia e reforça a própria finalidade do benefício fiscal em tela. Dessarte, a definição de licitação 
internacional amoldável ao regime aduaneiro do drawback incidente no fornecimento de bens voltado 
ao mercado interno é aquela estampada no art. 3º da Lei n. 11.732/2008, por expressa previsão legal, 
refutando-se a regência pela Lei n. 8.666/1993. A adoção de conclusão diversa aviltaria, inclusive, o 
comando constitucional da paridade entre as empresas estatais e os agentes econômicos particulares, 
segundo o qual "as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado" (art. 173, § 2º, da Constituição da República). É 
dizer, caso o regime fiscal especial do art. 5º da Lei n. 8.032/1990 se limitasse ao âmbito das licitações 
públicas, estar-se-ia concedendo benefício exclusivo ao Estado enquanto agente econômico. O padrão 
em nosso ordenamento jurídico é o de que as leis projetem seus efeitos para o futuro. Não obstante, o 
art. 106 do CTN estatui as excepcionais hipóteses nas quais a lei tributária aplica-se ao passado, dentre 
elas, quando a lei for expressamente interpretativa. Com efeito, o preceito constante do art. 3º da Lei 
n. 11.732/2008 ostenta indiscutível caráter interpretativo, limitando-se a elucidar o sentido e o alcance 
de expressão constante de outra – art. 5º da Lei n. 8.032/1990, sem impor nenhuma inovação ou 
modificação no regime especial de tributação nela disciplinado, razão pela qual é perfeitamente aplicável 
às situações anteriores a sua vigência. REsp nº 1.715.820-RJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 
667, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

1.1.7 A autoridade competente para aprovação do procedimento, somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado. Tratam os autos de Denúncia versando sobre a revogação irregular de pregão presencial, 
deflagrado por Prefeitura Municipal para locação de tendas, barracas, banheiros químicos, 
som/iluminação e palco para as comemorações do aniversário de emancipação político-administrativa 
do município. O denunciante alega que, após o transcurso do certame e a declaração dos vencedores 
dos preços ofertados, o prefeito entendeu por bem revogá-lo por considerar que os preços estavam 
acima do praticado no mercado. Aduz o denunciante que a revogação do certame é descabida, podendo 
ser caracterizada como crime de improbidade administrativa. Alegou ainda que a Administração 
direcionou à associação a prestação do serviço objeto do pregão presencial revogado, sob o argumento 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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de que tal associação ofereceu preços mais favoráveis à Administração, prejudicando, dessa forma, os 
vencedores do processo licitatório. Em sua defesa, o prefeito alegou ter havido “um equívoco na 
obtenção dos valores de referência”, que não refletiam a realidade do mercado, justificando assim a 
decisão de revogação do certame, e que, como não havia tempo suficiente para a realização de uma 
nova licitação, contratou associação para a prestação do serviço objeto do pregão revogado, alegando 
que geraria uma economia de 40,21% aos cofres públicos. Inicialmente, o relator, conselheiro Sebastião 
Helvécio, afirmou que, antes de celebrar qualquer contrato, decorrente de procedimento licitatório ou 
de contratação direta, a Administração Pública deve apurar o valor estimado da contratação, em 
conformidade com os arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II da Lei n. 8.666/93. Entendeu que a 
Administração deve se valer, além dos três orçamentos de fornecedores, da referência de preços obtida 
a partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, de atas de registro 
de preços, de preços consignados nos sistemas de pagamentos, de valores divulgados em publicações 
técnicas especializadas e quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da contratação, 
podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por corporações privadas em condições 
idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública. Assim, afirmou que o prefeito, ao utilizar 
a justificativa de uma discrepância entre os preços orçados no pregão com a média daqueles praticados 
em anos anteriores para a realização do mesmo evento para revogação do certame, somada à falta de 
tempo hábil para a deflagração de um outro certame, para, assim, contratar a prestação do mesmo 
objeto licitado por meio de um Convênio, revela, no mínimo, falta de planejamento para a realização 
de um evento que é anualmente comemorado no município. Nesse contexto, em que pese o gestor 
responsável ter alegado que agiu de boa-fé, visando realizar a contratação mais vantajosa para a 
Administração, julgou procedente o presente apontamento de irregularidade denunciado, em 
consonância com o entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, e aplicou 
multa ao prefeito municipal no valor de R$2.000,00, tendo em vista que a revogação do certame se deu 
pela falta de planejamento e não por fato superveniente, como previsto no art. 49, caput, da Lei n. 
8.666/93, eis que os preços pesquisados e orçados compuseram o Termo de Referência do 
procedimento licitatório. Recomentou, ainda, ao atual gestor que, nos próximos certames, antecipe o 
planejamento das licitações para a realização do evento, efetivando previamente a pesquisa de preços, 
priorizando a qualidade e a diversidade das fontes para obtenção de preços mais próximos e condizentes 
com a realidade do mercado.Com relação ao segundo apontamento de irregularidade, analisado o caso 
concreto sob a perspectiva do princípio da eficiência, consagrado no art. 37, caput, da Constituição 
Federal, que estabelece que o gestor público deve gerir a coisa pública com efetividade, economicidade, 
transparência e moralidade, visando cumprir as metas estabelecidas, elucidou que a justificativa 

apresentada pela Administração ‒ de que o preço praticado pela associação teria sido mais favorável se 

comparado com os obtidos no âmbito do pregão ‒ não estava de acordo com a realidade. A Unidade 
Técnica constatou que, de fato, o repasse a título de subvenção foi utilizado pela associação para a 
contratação de duas empresas para realização do evento. No entanto, acorde manifestação ministerial, 
o convênio de cooperação financeira firmado entre o Município e associação foi celebrado apenas para 
a manutenção desta, sem previsão da possibilidade de contratação de prestação de serviços. Entendeu, 
assim como no item antecedente, que a contratação, “travestida de emergencial” via convênio com a 
associação, foi causada pela desídia administrativa, eis que a Segunda Câmara do TCU, na Decisão n. 
300/95 e no Acórdão n. 771/05, ao tratar da dispensa prevista no art. 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, 
discorreu que a “falta de planejamento do administrador não é capaz de justificar a contratação 
emergencial”. E, na Decisão 138/98 – Plenário TCU, constou que “não pode o administrador incorrer 
em duplo erro: além de não planejar as suas atividades, permitir que a sua desídia cause maiores 
prejuízos à Administração e/ou a terceiros” Logo, asseverou ser impossível a contratação via convênio 
dos serviços das empresas contratadas pela associação, uma vez que o repasse configurou “dispensa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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indevida de licitação”, com preterição do pregão presencial realizado, em flagrante desrespeito ao 
disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao que opinou pela procedência da denúncia 
e aplicação de multa, também no valor de R$2.000,00, pela prática dessa irregularidade. O voto do 
relator foi aprovado por unanimidade. Denúncia n. 1066862, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 210, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5 

 

1.1.8 A celebração de termo de cooperação, quando o objeto pactuado envolve aquisição de 
bens e serviços e não parceria e mútua cooperação, caracteriza burla ao procedimento 
licitatório. Tratam os autos de Representação apresentada por vereadora, em face de supostas 
irregularidades em Termo de Cooperação firmado entre município e organização da sociedade civil, 
tendo como objeto “a conjugação de esforços e efetiva participação dos convenentes para manutenção 
das atividades” da organização. Aduz a representante tratar-se, na verdade, de aquisição de produtos e 
serviços, e não de parceria ou mútua cooperação, além de não ter havido chamamento público nem 
licitação. Instada a se manifestar, a Unidade Técnica apontou as seguintes irregularidades: violação ao 
procedimento legal para celebração de Termo de Colaboração, conforme previsto na Lei 13.019/2014, 
e violação à Lei n. 8.666/93. O Ministério Público de Contas manifestou-se em consonância com o 
Órgão Técnico. O relator, conselheiro José Alves Viana, em observância ao princípio da eficiência e da 
economicidade, adotando as razões apresentadas pelo MPTC como fundamento para o seu voto, 
inicialmente discorreu sobre a afronta ao princípio da licitação. Explanou que a Lei 13.019/2014 regula 
as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Todavia, na situação 
posta em análise, o objeto pactuado não buscou unicamente o desenvolvimento de atividades ou 
operações condizentes com uma verdadeira parceria direcionada à promoção e inclusão social, mas sim 
almejou a prestação de serviços de arbitragem e fornecimento de troféus, como se infere no Termo de 
Cooperação. Asseverou que o objeto pactuado abrangeu uma prestação de serviços e aquisição de bens 
que deveriam ensejar a deflagração de procedimento licitatório, conforme disposto no art. 37, inciso 
XXI, da Constituição da República e no art. 2º da Lei n. 8.666/93. A esse respeito, evidenciou o 
enunciado da Súmula 89 deste Tribunal, qual seja: quem ordenar despesa pública sem a observância do 
prévio procedimento licitatório, quando este for exigível, poderá ser responsabilizado civil, penal e 
administrativamente. Logo, considerou restar configurada a irregularidade na parceria firmada, por 
incluir a contratação de serviços de arbitragem e a compra de troféus, medalhas e placas, em flagrante 
burla ao procedimento de licitação. A respeito da inobservância do procedimento legal na celebração 
do Termo de Colaboração, verificou a existência de irregularidade insanável, no tocante à ausência de 
chamamento público no qual fosse garantida a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Alteou 
que, além da ausência de chamamento público, tampouco foi apresentada qualquer justificativa pelo 
gestor para a não realização do procedimento seletivo, irregularidade esta, passível de sanção. Por fim, 
afirmou não ser possível concluir pela existência de dano ao erário, uma vez que os valores foram pagos 
por serviços efetivamente prestados e materiais fornecidos. Diante do exposto, entendeu terem sido 
constatadas as irregularidades apontadas pela representante, quais sejam: celebração do Termo de 
Cooperação, embora o objeto pactuado envolvesse a aquisição de bens e serviços, restando 
caracterizada a ofensa ao artigo 37, inciso XXI, da CR/88 e artigo 2º da Lei Federal n. 8.666/1993, e 
ausência de chamamento público previamente à celebração do referido Termo de Cooperação, em 
afronta aos artigos 24 e 32 da Lei Federal n. 13.019/2014. No entanto, afastou a existência de dano ao 
erário e, pelas irregularidades elencadas, aplicou multa ao prefeito municipal no valor de R$2.000, sendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066862
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
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R$1.000 por irregularidade. O voto foi acolhido por unanimidade. Representação n. 1058883, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 210, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5 
 
1.1.9 A penalidade de suspensão temporária, a qual atinge o direito de participar de 
licitação e firmar contrato com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, restringe-se 
aos processos licitatórios promovidos pelo órgão ou pela entidade que imputou a sanção 
administrativa. Cuidamos autos de Denúncia formulada contra prefeitura municipal, em virtude de 
suposta irregularidade em edital de pregão presencial, instaurado para aquisição, por meio do sistema 
de registro de preços, de veículos para uso da Administração. A denunciante apontou restrição ilegal à 
sua participação no pregão presencial por encontrar-se, à época, suspensa de participar em licitação 
perante município do Estado de São Paulo, tendo em vista que a penalidade abrangeria, tão somente, 
o município sancionador. O relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão, inicialmente expôs que a 
controvérsia se cinge em estabelecer a abrangência da aplicabilidade da sanção administrativa e, por 
conseguinte, verificar a regularidade da conduta da pregoeira, que havia afastado a empresa 
denunciante, à qual fora aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração pelo período de 12 (doze) meses, do certame. A esse 
respeito, destacou a existência de 3 correntes doutrinárias e jurisprudenciais distintas. A primeira 
defende, com fundamento na autonomia dos entes federativos, que as sanções de suspensão temporária 
e de declaração de inidoneidade se restringem ao ente que as aplicou. Em orientação oposta, o Superior 
Tribunal de Justiça entendeu que os efeitos da sanção que inabilitou o particular para contratar com um 
órgão devem ser estendidos a toda a Administração Pública, sob pena de obstar a eficácia sancionatória. 
Entretanto, a terceira corrente doutrinária alertou que a Lei n. 8.666/93 diferenciou, em seu art. 6º, XI 
e XII, os termos “Administração” e “Administração Pública”. O primeiro é definido como órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, já o 
segundo se refere à administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Posteriormente à regra geral, 
o legislador prescreveu regra específica no capítulo “das sanções administrativas e da tutela judicial”, 
ao restringir o âmbito de aplicabilidade da penalidade de suspensão temporária (art. 87, III) à 
“Administração” e ampliar a abrangência para a “Administração Pública” no caso da declaração de 
inidoneidade (art. 87, IV), nos seguintes termos: Art. 87. (...) III - suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (...). Denotou a 
intenção do legislador em distinguir os termos “Administração” e “Administração Pública” e, por 
conseguinte, delimitar que a penalidade de suspensão temporária atinge o direito de participar de 
processos licitatórios promovidos apenas pelo órgão ou pela entidade que imputou a sanção, não se 
estendendo a outras unidades administrativas, ao passo que a penalidade de declaração de inidoneidade 
se estende a todos os órgãos, entidades e unidades administrativas. Nesse esteio, apresentou 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos 3243/2012, 3439/2012 e 
1064/2013, e deste Tribunal, nas Denúncias n. 1082511, n. 1040740, n. 1047708 e n. 1047744. 
Constatou, portanto, no certame em análise, irregularidade consistente na restrição à participação de 
empresa por pregoeira, sob o fundamento de que a penalidade de suspensão temporária abrangeria toda 
a Administração Pública, tendo em vista que, na verdade, o âmbito de aplicação se restringe aos 
processos licitatórios promovidos pelo órgão ou pela entidade que imputou a sanção administrativa. 
Deixou, contudo, de aplicar multa aos responsáveis, em consideração às distintas correntes doutrinárias 
e jurisprudenciais acerca da abrangência dos efeitos da penalidade de suspensão temporária, as quais 
condicionaram a ação dos agentes públicos na interpretação do art. 87 da Lei n. 8.666/93. A proposta 
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de voto foi aprovada por maioria, vencido em parte o conselheiro substituto Hamilton Coelho. 
Denúncia n. 951413, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 210, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5.  
 
1.1.10 O laudo de avaliação mercadológica, subscrito por profissional habilitado, comprova 
pesquisa de mercado, e subsidiará o valor da justa indenização. Versam os autos sobre 
Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face de possíveis irregularidades 
praticadas por prefeito municipal, relacionadas a procedimento administrativo de desapropriação. 
Foram apontadas, em síntese, as seguintes irregularidades: ausência de pesquisa de preços de mercado; 
falta de comprovação de utilidade pública para a desapropriação do imóvel; pagamento a maior a título 
de indenização, em relação ao valor fixado na avaliação do imóvel, constituindo dano ao erário. O 
relator, conselheiro Gilberto Diniz, passou então à análise das irregularidades relacionadas ao processo 
de desapropriação amigável de imóvel para a implantação da fábrica de pescados, fábrica de ração e 
abatedouro de peixes pela Prefeitura Municipal. Relativamente à ausência de pesquisa de mercado para 
subsidiar o valor da indenização, ressaltou que a Unidade Técnica entendeu que a Prefeitura cumpriu 
os requisitos legais no procedimento em apreço, tendo em vista que a disposição inserta no inciso 
XXIV do art. 5º da Constituição da República, pertinente à “justa e prévia indenização”, não se exige 
pesquisa de mercado, observadas as particularidades de cada imóvel, os quais foram atestados no laudo 
de avaliação. A esse respeito, elucidou que, no procedimento de desapropriação, a compreensão da 
justa indenização perpassa pela averiguação do órgão público acerca da devida avaliação do objeto a ser 
desapropriado, utilizando-se, para tanto, de laudos subscritos por profissionais habilitados e outros 
documentos hábeis, de maneira a subsidiar o valor indenizatório a ser efetivamente pago. Constatou 
que, in casu, por meio do Laudo de Avaliação – Imóvel Rural, corretora de imóveis, inscrita no CRECI-
MG, atestou o valor de mercado da propriedade em R$8.000,00/ha (oito mil reais por hectare) e o valor 
do bem tangível (eucaliptos) em R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais), utilizando o método 
comparativo direto do bem, por meio das características existentes no imóvel desapropriado: solo 
compatível com a região, morros e planícies cultivadas com eucaliptos, rede elétrica, acesso pela 
Rodovia MG 126 e três quilômetros na área urbana. Nesse contexto, entendeu que a ausência da 
pesquisa de mercado, nos termos indicados pelo representante, não trouxe mácula ao procedimento, 
sendo que a prévia avaliação do imóvel por profissional da área conferiu amparo suficiente para a 
realização da despesa pública oriunda da desapropriação, afastando, portanto, a irregularidade 
representada e examinada neste ponto. Quanto à ausência de comprovação do critério de utilidade 
pública na desapropriação, uma vez que o imóvel desapropriado não vinha sendo utilizado pela 
municipalidade, frisou que a Unidade Técnica entendeu pela improcedência da irregularidade, pelo fato 
de o município ter cumprido o requisito formal do art. 6º do Decreto-lei n. 3.365, de 1941, ao expedir 
decreto municipal, e, também, pelo fato de o art. 2º do referido decreto guardar conformidade com a 
alínea i do § 1º do diploma normativo de desapropriação. Esclareceu ser notório que, nas 
desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, deve ser explicitado o 
motivo ensejador do procedimento, de modo a conferir sua adequação às hipóteses legalmente 
previstas. No caso examinado, concluiu do documento encartado, subscrito pelo prefeito municipal, 
que a intenção de construir um mini distrito industrial para a implantação e a construção de uma fábrica 
de farinha de pescados e de uma fábrica de ração e abatedouro de peixes, amparada em projeto 
apresentado ao governo federal, motivou a decisão administrativa, e que a desapropriação do imóvel 
está claramente vinculada à destinação definida no decreto municipal. Em verdade, verificou que, 
depois de aproximadamente seis anos da desapropriação do imóvel, a Prefeitura Municipal ainda não 
efetuou a utilização da propriedade para a qual foi destinada, demonstrando que a utilidade pública 
ainda não foi concretizada e o motivo, pressuposto do ato, ainda não foi exaurido. Entretanto, 
conforme apurado, alegou a defesa que, até o momento, não houve a implantação da fábrica de farinha 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/951413
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3365.htm
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de pescados, fábrica de ração e abatedouro de peixes em decorrência da morosidade do repasse de 
recursos financeiros pelo governo federal, considerando que o projeto está em trâmite no órgão 
responsável. Alteou que a finalidade pública vinculada à desapropriação ainda não foi alcançada por 
circunstâncias alheias à vontade da Administração Municipal, e que entender de forma diversa e julgar 
que os supostos responsáveis agiram de má-fé, em suposto direcionamento, seria presumir um fato de 
difícil comprovação quando, em verdade, deveria ser presumida a boa-fé do gestor público. Nesse 
sentido, destacou o Acórdão 1223/2008-Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU), julgamento 
exaurido na sessão de 25/6/2008, sob a Relatoria do Ministro Valmir Campelo. Pelo exposto, entendeu 
estarem infirmadas as possíveis irregularidades compreendidas neste tópico, considerando ainda que, 
para evitar a obsolescência do imóvel, o Município tem sido diligente em aproveitar os frutos oriundos 
da área desapropriada, especialmente pela extração de eucalipto, além da valorização considerável com 
o transcurso do tempo. Em análise da última irregularidade, qual seja, o pagamento de indenização 
divergente do laudo de avaliação do imóvel, apontou que a Unidade Técnica opinou pela aplicação do 
princípio da insignificância, não pelo quantitativo per si – o montante pago foi de R$300.000,00, e aquele 
indicado na avaliação do imóvel, de R$299.320,00, constituindo diferença de R$680,00 – mas sim pelo 
exame de todo o conjunto de benefícios financeiros auferidos pelo Município com a aquisição do 
referido imóvel, quais sejam: economia decorrente da extração de eucalipto como matéria-prima e 
valorização de R$80.000,00 na avaliação atual do imóvel. Registrou, por oportuno, relativamente ao 
procedimento adotado no mercado para aferição do valor dos bens em negociação, que o subitem 6.8.1 
da NBR 14653-1 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que cuida da “Avaliação de 
Bens”, edição de 27/6/2019, estatui que, no resultado da avaliação do bem pelo profissional, “permite-
se arredondar o resultado da avaliação, bem como os limites do intervalo de confiança e do campo de 
arbítrio, em até 1%.” Destacou entendimento pacífico deste Tribunal, no que se refere à aplicação do 
princípio da insignificância em apontamentos de irregularidades, desde que não se refira ao 
cumprimento de percentuais mínimos constitucionais de alocação de recursos na educação e na saúde, 
conforme reiteradas decisões, v. g., nos processos n. 862408, 630273, 700268, 677511, 703114, 714202, 
722256. Diante das nuances do caso concreto, o importe de R$680,00, supostamente apontado como 
dano ao erário, é aproximadamente quatro vezes inferior a 1%, não vislumbrando, a priori, circunstância 
devidamente confirmada capaz de demonstrar o efetivo prejuízo aos cofres municipais, de modo que 
não acolheu o apontamento representado nesse particular. Nos termos da fundamentação apresentada, 
julgou, portanto, improcedentes os fatos representados pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em 
face do procedimento administrativo de desapropriação do imóvel, no que foi acompanhado por 
unanimidade. Representação n. 1024658, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 210, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5.  
 
1.1.11 É possível à Administração Pública vedar a subcontratação, tendo em vista se tratar 
de ato discricionário em que se observam os princípios da conveniência e do interesse público. 
Trata-se de denúncia formulada em face de pregão presencial, promovido por Prefeitura Municipal, 
destinado ao “registro de preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica funilaria, pintura (corretiva, 
preventiva, estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo fornecimento e troca de peças, acessórios, 
alinhamento, balanceamento e cambagem, trocas de óleo, filtros de ar e lubrificantes dos veículos 
automotivos terrestres pertencentes à frota de veículos oficiais da prefeitura e conveniados”. Alegou a 
denunciante que a vedação presente no Edital, no que refere à possibilidade de subcontratação, teria 
ocorrido de maneira injustificada, tendo a Prefeitura se limitado a afirmar que a admissão do instituto 
seria ato discricionário da Administração. Além disso, apontou suposta incongruência no certame, que 
teria, em um item, vedado a prática e, no entanto, a permitido em outro item do Termo de Referência. 
Alegou que, ante a falta de parcelamento do objeto, não haveria razão para a proibição da 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080627/014-319-2004-3-VC.DOC
http://www.avpima.eb.mil.br/ava/pluginfile.php/14329/mod_folder/content/0/NBR%20%2014653-1%20Procedimentos%20Gerais%20%282019%29.pdf?forcedownload=1
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862408
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/630273
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/700268
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/677511
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/703114
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/714202
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/722256
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1024658
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
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subcontratação, cujo impedimento deveria ter sido motivado. Defendeu que a permissão da prática 
seria necessária para garantir a competitividade e a isonomia do certame, como também a melhor 
execução dos serviços. O relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, inicialmente destacou 
fundamentação do então relator do processo, conselheiro Durval Ângelo, no sentido de que eventual 
subcontratação constituiria matéria atinente ao âmbito dos negócios privados, e que, ao caso, aplicar-
se-iam, em regra, os mandamentos da Lei n. 8.666/1993, cujo art. 72 autorizaria a Administração a 
avaliar a conveniência de permitir a prática, dados os limites predeterminados, concluindo, assim, que 
a permissão ou a vedação da subcontratação deve ser pautada pelo interesse público, e não regida no 
contexto das relações particulares. Salientou que a Unidade Técnica, por sua vez, corroborou com os 
argumentos apresentados pelo então Relator, sustentando ainda que a ausência de cláusula de previsão 
de subcontratação no edital ora analisado não reduzia seu caráter competitivo ou o tratamento 
isonômico entre os participantes, visto que todas as empresas qualificadas para execução integral do 
contrato continuariam potenciais competidoras. Pontuou que a subcontratação é situação excepcional, 
em que não há margem para realizá-la sem que cumpridos os requisitos específicos, pois existe vínculo 
jurídico prévio de natureza contratual entre a Administração e a contratada, que, descumprido, pode 
culminar em burla ao princípio da licitação pública, contido no art. 37, XXI, da Constituição da 
República. A respeito da suposta incongruência no certame, afirmou que ela é apenas aparente, pois, 
na realidade, em um item, trata-se de regramento geral (a proibição da subcontratação) e, no outro item 
do Termo de Referência, trata-se da exceção (possibilidade no caso específico de serviços de 
guincho/reboque). Em seu entendimento, a subcontratação parcial, no caso em análise, foi autorizada 
de forma motivada, “sob a ótica do interesse público e com os seus limites devidamente fixados”, e que 
não transformou a atuação do contratado “em mera intermediação ou administração de contrato” e 
não afastou as responsabilidades contratuais e legais do contratado. Ressaltou que a utilização da mesma 
empresa para ambas as tarefas (nas licitações que envolvem a prestação de serviços mecânicos e o 
fornecimento de peças) “facilita o gerenciamento do contrato e eventual responsabilização pela 
administração pública, diminui o tempo de execução do contrato, previne a ocorrência de 
descontinuidade entre a manutenção e o fornecimento da peça, evitando que o veículo fique parado na 
oficina, e reduz o risco de serviço mal executado, proporcionando maior segurança aos usuários dos 
veículos”. Nesses termos, apresentou decisões desta Corte, consubstanciados na Denúncia n. 944592, 
de relatoria do conselheiro Wanderley Ávila, julgada na sessão de 24.08.2017 da Segunda Câmara, e na 
Denúncia n. 924111, aprovada por unanimidade pela Primeira Câmara na sessão de 24.02.2015, de 
relatoria do conselheiro substituto Hamilton Coelho. Desse modo, na esteira da decisão proferida pelo 
então Relator destes autos e da manifestação da Unidade Técnica, concluiu que não há de se falar em 
afronta aos princípios da motivação, da isonomia e da competitividade no certame em exame, pois foi 
respeitada a discricionariedade da Administração quanto à possibilidade de subcontratação, nos termos 
da jurisprudência desta Corte, que é situação excepcional em que não há margem para realizá-la sem 
que cumpridos os requisitos específicos, e que é possível, nas licitações que envolvem a prestação de 
serviços mecânicos e o fornecimento de peças, sua execução pela mesma empresa sem o respectivo 
parcelamento do objeto. Julgou, portanto, improcedentes os apontamentos de irregularidades 
noticiados na denúncia formulada. A proposta de voto do relator foi aprovada por unanimidade. 
Denúncia n. 1054045, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 210, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5. 
 
1.1.12 Tomada de contas extraordinária. Comunicação de irregularidade. Despesas com 
pneus e combustíveis da frota municipal. Ausência de comprovação de efetivo controle de 
consumo. Irregularidade. Julgar irregulares as contas que são objeto do feito, de responsabilidade 
dos gestores ao tempo dos fatos e do controlador interno ao tempo dos fatos, com fundamento no 
artigo 16, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual 113/2005, em razão da ausência de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944592
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/924111
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054045
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
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implantação de controle efetivo de consumo de pneus e combustíveis pelos veículos municipais, nos 
termos detalhados na fundamentação. Acórdão nº 385/20, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 75, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 
1.1.13 Pedido de Certidão Liberatória. Pendências na análise da gestão fiscal. Extrapolação 
reiterada dos índices de despesas com pessoal. Descumprimento de decisão desta Casa. Pelo 
indeferimento do pedido, conforme manifestações técnicas. Considerando a ausência de 
cumprimento das decisões desta Casa e a reiterada extrapolação de gastos com pessoal, em total 
descumprimento a IN nº 129/2017, acompanho as manifestações técnicas e proponho VOTO pelo 
INDEFERIMENTO da certidão pleiteada pelo MUNICÍPIO. Acórdão nº 378/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 75, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242.  
 
1.1.14 Consulta. Interpretação extensiva do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93. Possibilidade 
de prorrogação de contratos de fornecimento de bens de uso continuado. Conhecimento e 
resposta. Conhecimento da consulta formulada pelo Prefeito do Município, para, no mérito, 
responder: É possível a interpretação extensiva da regra do art. 57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93 para 
abranger as hipóteses de contratos de fornecimento permanente e de bens de uso continuado à 
Administração municipal; 2) Após a publicação da decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, 
proceder aos registros pertinentes, pelas respectivas unis unidades, no âmbito de sua competência 
definida no Regimento Interno; 3) Após o trânsito em julgado, feitas as anotações necessárias, encerrar 
os presentes autos, nos termos do art. 398 do RITCEPR. Acórdão nº 440/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 75, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242.  

 

1.1.15 Representação. Ausência de divulgação no Portal da Transparência no município de 
alterações promovidas em projeto construtivo para construção de ponte de concreto objeto de 
licitação na modalidade tomada de preço. Posterior disponibilização das informações. 
Irregularidade corrigida. Improcedente. Foi solicitado ao Poder Executivo explicação de quando 
se procedeu à mudança do projeto da ponte da localidade e por que de a alteração não ter sido atualizada 
no Portal da Transparência, de modo que, ao se procurar pelo projeto para fiscalização, se encontre 
apenas o original sem as devidas alterações. Em consulta ao sítio oficial da municipalidade pôde 
constatar que, realmente, as informações relativas à alteração do projeto foram posteriormente incluídas 
no Portal da Transparência. O ente municipal sanou a falha relacionada à ausência de divulgação das 
alterações promovidas no projeto da ponte que fora objeto da Tomada de Preços, bem como que não 
se vislumbram irregularidades aparentes na alteração do projeto, eis que não houve aumento do preço 
inicialmente avençado, razão pela qual pronuncia-se pela improcedência da representação. Verifica-se 
que a irregularidade foi solucionada a contento e que nenhum vício acometeu o certame licitatório, não 
mais persistindo o motivo que levou a parte representante a provocar a atuação desta Corte. Acórdão 
nº 441/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 75, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242.  
 

1.1.16 O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é ato 
administrativo de chamamento público de prestadores de serviços que satisfaçam 
determinados requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se oferecer a todos 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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igual oportunidade de se credenciar. Denúncia oferecida ao TCU apontou possíveis irregularidades 
no credenciamento conduzido pela Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal em Brasília 
com vistas ao “cadastramento de empresas especializadas em serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia 
e Geologia para avaliação de imóveis e outros bens, análise e elaboração de projeto habitacional, comercial, institucional 
ou industrial e vistoria de obras, análises e estudos correlatos no âmbito do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais”. 
Em síntese, o denunciante alegou favorecimento às empresas que já estavam credenciadas, “pois avisadas 
com maior antecedência acerca do novo procedimento, em prazo superior aos 5 (cinco) dias úteis estipulados no respectivo 
edital para as demais interessadas”. Em seu voto, o relator deixou assente que, conquanto a jurisprudência 
do TCU admita o credenciamento como procedimento que, apesar de não previsto na Lei 8.666/1993, 
“torna mais eficientes certos grupos de contratações por inexigibilidade de licitação”, é patente a “necessidade de garantir 
a isonomia entre os potenciais interessados”. Segundo o relator, as alegações do denunciante foram 
comprovadas com base em e-mails enviados às empresas já cadastradas, antes da publicação do edital 
do novo cadastramento, à evidência de que “a isonomia não foi integralmente respeitada pela unidade 
jurisdicionada, ao antecipar sua intenção de formular novo credenciamento”. Ao assinalar também que o prazo 
definido no edital, de apenas cinco dias úteis, poderia, em tese, alijar do procedimento alguns 
interessados que não lograssem reunir as condições de credenciamento naquele interregno, ponderou 
que, embora relativamente curto, o prazo fixado estava amparado em norma interna da Caixa 
Econômica Federal, que prevê, para fim de credenciamento, mínimo de cinco dias úteis. O relator 
reputou inadequada a justificativa do gestor para a definição do reduzido prazo, cuja intenção era 
“limitar a participação de interessados, devido a expectativa de elevada oferta de interessados, bem como devido a limitações 
operacionais na análise da documentação a ser apresentada”, isso porque a norma interna da Caixa dispõe que 
o prazo deve ser “razoável ao caso concreto, tendo em vista as peculiaridades do objeto e a extensão da documentação 
a ser providenciada pelos interessados”, isto é, “o prazo escolhido – dentro da margem de discricionariedade conferida 
pela norma – deve atender ao princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do objeto, a urgência da 
contratação, a extensão da documentação a ser apresentada e, ainda, a necessidade de atrair um número de interessados 
que represente o universo do mercado”. Considerando, no entanto, que os esclarecimentos trazidos pelo 
responsável comprovaram que o universo de credenciados fora bem expressivo, superando 
significativamente o número obtido no procedimento anterior, o relator concluiu que, “embora o princípio 
da isonomia não tenha sido plenamente respeitado, a falha identificada não prejudicou a amplitude do processo de 
credenciamento”. Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar 
parcialmente procedente a denúncia, sem prejuízo de cientificar a entidade das seguintes orientações, 
com vistas a prevenir reincidências: I) “a divulgação antecipada, junto às empresas já credenciadas em procedimento 
anterior, de informações referentes a novo processo de credenciamento antes da publicação do respectivo edital colide com o 
princípio da isonomia e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União”; II) “não se coaduna com os princípios 
regentes dos procedimentos licitatórios e assemelhados, bem como das seleções públicas em geral, a redução de prazos sob a 
motivação de reduzir o número de participantes”; e III) “na elaboração dos avisos de credenciamento, a escolha do prazo 
entre a publicação do edital e a entrega dos documentos, dentro da margem discricionária prevista no item 3.2.1.1 do 
Manual Normativo AD244 da Caixa Econômica Federal, deve guiar-se pelo interesse público e pelo princípio da 
razoabilidade, considerando as peculiaridades do objeto, a urgência da contratação, a extensão da documentação a ser 
apresentada e, ainda, a necessidade de atrair um número de interessados que represente o universo do mercado” .Acórdão 
436/2020 Plenário, Informativo de Jurisprudência de Licitação e Contratos TCU nº 386, disponível 
em: https: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.17 Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo de pesquisa de preços realizada 
pelo setor competente do órgão, pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas os atos 
relacionados à condução do procedimento licitatório. Ao examinar tomada de contas especial 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A436%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A436%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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instaurada em razão de indícios de irregularidades nos procedimentos do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen) para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de 
informática, compreendendo “suporte técnico, desenvolvimento do novo sistema de gestão em Java na plataforma 
J2EE e treinamento técnico na sede da Cofen, totalizando 50.688 horas para um período de 18 meses”, o TCU 
decidiu julgar irregulares as contas da presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) à época 
e de outros responsáveis, condenando-os solidariamente em débito (Acórdão 2.291/2017-TCU-
Plenário). A presidente da CPL foi condenada por assinar o edital da Concorrência 1/2007 com 
sobrepreço na hora contratada a ser paga, tendo em vista que o valor fora definido sem considerar o 
tipo de profissional e/ou o serviço envolvido. Tal irregularidade teria gerado prejuízo ao erário por 
superfaturamento, o que levou à sua condenação solidária em débito e à aplicação de multa com base 
no art. 57 da Lei 8.443/1992. Inconformada, a responsável interpôs recurso de reconsideração, 
alegando que, à época dos fatos, não possuía conhecimentos técnicos acerca do processo licitatório e 
que essa teria sido a primeira licitação na qual atuou. Argumentou também que não era capaz de avaliar 
se o valor da hora trabalhada estava condizente com o valor de mercado, isso por conta da 
especificidade dos serviços licitados. Afirmou, por fim, que, nesse cenário, seguiu as orientações de uma 
empresa contratada para auxiliar no processo licitatório e de outros setores do Cofen, inclusive do 
jurídico. Em seu voto, preliminarmente, o relator frisou que a análise jurídica nesse caso não se prestaria 
para afastar a irregularidade, porque “o ponto questionado não resulta da transgressão de norma expressa que 
pudesse ser identificada pela assessoria jurídica”, além do que “a gestora só deveria ter aceitado o cargo de presidente 
da comissão de licitação permanente, caso se sentisse apta para tanto”. Para o relator, a inexperiência dela “não 
constitui causa de exclusão de culpabilidade”. Ponderou, por outro lado, o fato de a recorrente ter solicitado 
orientações e seguido recomendações de uma empresa contratada pelo próprio Cofen para dar subsídio 
ao processo licitatório, inclusive no tocante à definição dos preços a serem utilizados no certame. O 
relator destacou também que a própria empresa contratada para auxiliar a autarquia não detalhou os 
preços médios de mercado dos diferentes profissionais que seriam necessários, nem externou à 
comissão de licitação a necessidade de utilizar diferentes valores para cada categoria profissional. Ainda 
segundo o relator, os valores adotados na licitação estavam dentro da margem informada pela empresa 
contratada e não havia por parte dela orientação para que o Confen utilizasse diferentes valores a 
depender do tipo de profissional e/ou do serviço a ser contratado. Nesse cenário, o relator concluiu 
que “não seria exigível da presidente da comissão de licitação conduta diversa”. A corroborar o seu 
posicionamento, mencionou os Acórdãos 3.213/2019-TCU-1ª Câmara e 4.848/2010-TCU-1ª Câmara, 
segundo os quais “não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade superior realizar 
pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos 
diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto”. Acolhendo o voto do 
relator, o Plenário decidiu dar provimento parcial ao recurso para, excluindo a recorrente da 
condenação solidária no débito apurado, julgar regulares com ressalva as suas contas. Acórdão nº 
594/2020, Informativo de Jurisprudência de Licitação e Contratos TCU nº 387, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.  
 
1.1.18 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 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2291%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2291%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3213%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4848%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 
 
1.1.19 Denúncia - Desclassificação de empresa – exequibilidade da proposta oferecida – 
Referenda Cautelar Monocrática. 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. Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 20, disponível 
em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 
 
1.1.20 Licitação. Pregão. Proposta. Inexequibilidade. Desclassificação. Requisito. O juízo do 
pregoeiro acerca da aceitabilidade da proposta deve ser feito após a etapa competitiva do certame (fase 
de lances), devendo o licitante ser convocado para comprovar a exequibilidade da sua proposta antes 
de eventual desclassificação. Apenas em situações extremas, quando os lances ofertados configurarem 
preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, gerando presunção absoluta de inexequibilidade, admite-
se a exclusão de lance durante a etapa competitiva do pregão. Acórdão nº 674/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.21 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. Empresa 
estatal. No âmbito das empresas estatais, a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante 
comprove possuir inscrição ou visto no conselho regional profissional da unidade federativa em que 
será executado o objeto afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1º, inciso III, da 
Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016. Acórdão nº 739/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 304, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.22 Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo da pesquisa de preços realizada 
pelo setor competente do órgão, pois são de responsabilidade, em regra, apenas os atos 
relacionados à condução do procedimento licitatório. Ao examinar tomada de contas especial 

instaurada em razão de indícios de irregularidades nos procedimentos do Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen) para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática, 
compreendendo “suporte técnico, desenvolvimento do novo sistema de gestão em Java na plataforma J2EE e treinamento técnico 
na sede da Cofen, totalizando 50.688 horas para um período de 18 meses”, o TCU decidiu julgar irregulares as contas da 
presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) à época e de outros responsáveis, condenando-os 

solidariamente em débito (Acórdão 2.291/2017-TCU-Plenário). A presidente da CPL foi condenada por 

assinar o edital da Concorrência 1/2007 com sobrepreço na hora contratada a ser paga, tendo em vista que o 
valor fora definido sem considerar o tipo de profissional e/ou o serviço envolvido. Tal irregularidade teria gerado 
prejuízo ao erário por superfaturamento, o que levou à sua condenação solidária em débito e à aplicação de multa 
com base no art. 57 da Lei 8.443/1992. Inconformada, a responsável interpôs recurso de reconsideração, 
alegando que, à época dos fatos, não possuía conhecimentos técnicos acerca do processo licitatório e que essa 
teria sido a primeira licitação na qual atuou. Argumentou também que não era capaz de avaliar se o valor da hora 

trabalhada estava condizente com o valor de mercado, isso por conta da especificidade dos serviços 
licitados. Afirmou, por fim, que, nesse cenário, seguiu as orientações de uma empresa contratada para 
auxiliar no processo licitatório e de outros setores do Cofen, inclusive do jurídico. Em seu voto, 
preliminarmente, o relator frisou que a análise jurídica nesse caso não se prestaria para afastar a 
irregularidade, porque “o ponto questionado não resulta da transgressão de norma expressa que pudesse ser identificada 
pela assessoria jurídica”, além do que “a gestora só deveria ter aceitado o cargo de presidente da comissão de licitação 
permanente, caso se sentisse apta para tanto”. Para o relator, a inexperiência dela “não constitui causa de exclusão 
de culpabilidade”. Ponderou, por outro lado, o fato de a recorrente ter solicitado orientações e seguido 
recomendações de uma empresa contratada pelo próprio Cofen para dar subsídio ao processo 
licitatório, inclusive no tocante à definição dos preços a serem utilizados no certame. O relator destacou 
também que a própria empresa contratada para auxiliar a autarquia não detalhou os preços médios de 
mercado dos diferentes profissionais que seriam necessários, nem externou à comissão de licitação a 
necessidade de utilizar diferentes valores para cada categoria profissional. Ainda segundo o relator, os 
valores adotados na licitação estavam dentro da margem informada pela empresa contratada e não havia 
por parte dela orientação para que o Confen utilizasse diferentes valores a depender do tipo de 
profissional e/ou do serviço a ser contratado. Nesse cenário, o relator concluiu que “não seria exigível da 
presidente da comissão de licitação conduta diversa”. A corroborar o seu posicionamento, mencionou os 
Acórdãos 3.213/2019-TCU-1ª Câmara e 4.848/2010-TCU-1ª Câmara, segundo os quais “não constitui 
incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade superior realizar pesquisas de preços no mercado e em 
outros entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos setores ou 
pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu dar 
provimento parcial ao recurso para, excluindo a recorrente da condenação solidária no débito apurado, 
julgar regulares com ressalva as suas contas. Acórdão 594/2020 Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCU Licitações e Contratos nº 387, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 

1.2. Pessoal.  

1.2.1. Competência TCU. Servidor Público. Conflito de interesse. Agente Público. CGU. 
Comitê de ética. Não compete ao TCU avaliar e fiscalizar situações que configurem conflito entre 
interesses públicos e privados na atuação de agentes públicos, bem como determinar medidas para 
prevenção ou eliminação do conflito, ou mesmo orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2291%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3213%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4848%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=93c892c0-769d-11ea-b2a5-d5045e7706ba
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A594%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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interpretação das normas que regulam o assunto. No âmbito do Poder Executivo, a competência para 
tanto é da Controladoria-Geral da União e da Comissão de Ética Pública (art. 8º da Lei 12.813/2013). 
Acórdão nº 547/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.2.2. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da legalidade. 
Princípio da boa-fé. Intempestividade. É possível, excepcionalmente, a prevalência dos princípios 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança em favor do 
administrado, em detrimento do princípio da legalidade, quando a situação jurídica e remuneratória 
irregular estiver consolidada por longo transcurso de tempo e não houver como afastar a presunção de 
boa-fé do beneficiário. Acórdão nº 1462/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.3. Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Diárias. Indenização. Valor. 
Referência. Os conselhos de fiscalização profissional, na fixação do valor de diárias e de outras 
indenizações correlatas, com base no art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004, devem adotar valores razoáveis, 
que não excedam injustificadamente aqueles estabelecidos por outros órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal. Acórdão nº 616/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.4. Pessoal. Quintos. Tempo de serviço. Continuidade. Contagem de tempo de serviço. 
Função de confiança. Metodologia. A incorporação de quintos deve observar rigorosamente a 
sequência cronológica das funções exercidas, de modo a se assegurar a incorporação daquela 
desempenhada por maior tempo dentro de cada período de doze meses consecutivos, ainda que não 
contínuos, de exercício de função (art. 3º, § 3º, da Lei 8.911/1994). É irregular o procedimento de se 
agrupar os dias trabalhados pelo servidor conforme a função exercida, sem a observância da ordem 
cronológica, com objetivo de assegurar a melhor combinação possível para a incorporação da 
vantagem. Acórdão nº 3145/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.5 Servidor Público. Processo administrativo disciplinar. Improbidade administrativa. 
Cassação de aposentadoria. Possibilidade. É possível a cassação de aposentadoria de servidor 
público pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão. Prevalece no STJ e no STF 
a tese de que a cassação de aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do 
caráter contributivo conferido àquela, mormente porque nada impede que, na seara própria, haja o 
acertamento de contas entre a Administração e o servidor aposentado punido. Assim, constatada a 
existência de infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de aposentadoria 
não se transforma num salvo conduto para impedir o sancionamento do infrator pela Administração 
Pública. Faz-se necessário observar o regramento contido na Lei n. 8.112/1990, aplicando-se a 
penalidade compatível com as infrações apuradas. MS 23.608-DF, Informativo de Jurisprudência do 
STJ 666, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

 

1.2.6. Concurso para provimento de cargo de Policial Rodoviário Federal. Decurso de mais 
de 20 anos desde a posse concedida por decisão liminar. Fato Consumado. Juízo de retratação. 
Tema 476/STF. Situação excepcional. Distinguishing. Possibilidade. Em situações 
excepcionais, é possível, para efeito de estabilidade, a contagem do tempo de serviço prestado por força 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11000.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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de decisão liminar. A Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal 
em repercussão geral (Tema 476/STF, RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), 
entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concursos públicos, não sendo possível o 
aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, 
para efeito de estabilidade. Contudo, no caso, há a solidificação de situações fáticas ocasionada em 
razão do excessivo decurso de tempo entre a liminar concedida e os dias atuais, de maneira que, a 
reversão desse quadro implicaria inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis ao recorrido. 
Veja-se que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida 
em 1999 e desde então está no cargo, ou seja, há 20 anos. Desse modo, este Colegiado passou a entender 
que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais 
danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando 
a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar, em necessária flexibilização da 
regra. AREsp 883.574-MS, Informativo de Jurisprudência do STJ 666, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 
1.2.7 Ex-membro da magistratura. Readmissão. Previsão no Código de Organização 
Judiciária do Tribunal de Justiça. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 
Necessidade de aprovação em concurso público. A readmissão na carreira da Magistratura não 
encontra amparo na Lei Orgânica da Magistratura Nacional nem na Constituição Federal de 1988. A 
controvérsia colocada em discussão no presente caso diz respeito à possibilidade de o Tribunal de 
Justiça a quo, no exercício da função administrativa, declarar a inconstitucionalidade de norma prevista 
no Código de Organização Judiciária de Tribunal de Justiça que prevê a possibilidade de readmissão 
aos quadros da Magistratura de magistrado exonerado. Inicialmente cumpre salientar que a orientação 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de direito adquirido a regime 
jurídico. No que tange à controvérsia colocada em discussão no caso em concreto, a Corte Suprema 
tem entendido que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não remanesce ao servidor 
exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional 
impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para o provimento em cargo efetivo da 
Administração Pública. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça expediu orientação normativa 
vinculante assentando a impossibilidade de formas de provimentos dos cargos relacionados à carreira 
da Magistratura que não estejam explicitamente previstas na Constituição Federal de 1988, nem na 
LOMAN. Assim, no caso em concreto, não há falar na existência de direito líquido e certo de fazer 
valer-se de norma prevista em legislação local que esteja em afronta aos dispositivos da Constituição 
Federal e da Lei Orgânica da Magistratura. Por conseguinte, não há óbice para que o Tribunal a quo, 
ainda que no exercício da função administrativa, lance mão da orientação jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal aplicável à espécie, para fundamentar sua decisão de negar o pedido de readmissão. 
Assim o fazendo, forçoso reconhecer que a Administração deu cumprimento à Constituição Federal, à 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como à orientação normativa expedida pelo Conselho 
Nacional de Justiça. RMS 61.880-MT, Informativo de Jurisprudência do STJ 666, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 
1.2.8 Concurso público. Vagas reservadas. Exclusão do candidato. Critério de 
heteroidentificação. Possibilidade. Decisão administrativa. Observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. Imprescindibilidade. A exclusão do candidato, que concorre à 
vaga reservada em concurso público, 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. 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 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=476&cod_tema_final=476
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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decisão terminativa sobre 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. RMS 62.040-MG, 
Informativo de Jurisprudência do STJ 666, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 
1.2.9 Servidor Público. Quantia disponibilizada pelo ente público após o falecimento do 
servidor. Enriquecimento sem causa de herdeiros. Ação de ressarcimento. Espólio. 
Ilegitimidade ad causam. O espólio não possui legitimidade passiva ad causam na ação de 
ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor e recebida por seus 
herdeiros. Configura ato ilícito o saque de dinheiro disponibilizado, a título de remuneração para 
servidora falecida, por seus herdeiros. Como essa remuneração não tem razão de ser, o pagamento é 
indevido, gera o enriquecimento de quem não era titular da quantia e o dever de restituição. Pessoas 
naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte. 
Com efeito, o ex-servidor público não tinha mais personalidade jurídica quando o ente federativo 
depositou a quantia ora pleiteada. Assim, para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), 
necessita-se de personalidade jurídica. Se o de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar 
titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo a não existir 
mais vínculo jurídico-administrativo entre a Administração Pública e o servidor, após o falecimento 
deste. Nesse contexto, o espólio responde pelas dívidas do falecido e, por isso, não deve responder 
pelo enriquecimento sem causa dos herdeiros que não é atribuível ao falecido. Logo, se o espólio não 
pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, também não pode ser considerado 
parte legítima na ação nos termos do art. 17 do CPC/2015. REsp nº 1.805.473-DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 667, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

 
1.2.10 O desvio de função acarreta violação aos princípios norteadores da Administração 
Pública, em especial o da legalidade e o da moralidade. Cuidam os autos de Denúncia relatando 
que prefeito municipal, por meio de expedição de portarias, nomeou servidoras municipais, titulares de 
cargo efetivo, para o exercício de funções relativas a cargos/funções distintos dos quais são titulares, o 
que teria configurado desvio de função, em afronta ao princípio constitucional da exigência de concurso 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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público e à Súmula Vinculante n. 43 do STF. O denunciante solicitou que este Tribunal determinasse, 
em caráter cautelar, a sustação das portarias e, no tocante ao mérito da questão suscitada, solicitou que 
fosse determinada a realização de concurso público para o provimento dos cargos nos quais as 
servidoras municipais foram enquadradas em desvio de função, bem como proibisse a realização de 
contratação temporária para o exercício das funções inerentes àqueles cargos. A então relatora, 
Conselheira Adriene Andrade, determinou a sustação dos atos administrativos, conforme decisão 
monocrática referendada pela Primeira Câmara na sessão do dia 27.06.2017. O denunciado, em sua 
defesa, afirmou que não houve dolo ou intenção de fraudar a lei, uma vez que os atos foram formais e 
públicos, efetivados apenas para manter a continuidade administrativa em funções essenciais até a 
regularização. Informou ainda que se tratava de cargos temporários diante da necessidade imediata do 
município. O atual relator, conselheiro Durval Ângelo, destacou que, apesar das alegações acerca da 
ausência de dolo, foi comprovada a manutenção de alguns dos servidores do CEMEI em cargo de 
desvio de função, mesmo após sustação das portarias que designavam os servidores em desvio de 
função, permanecendo assim, a irregularidade. Salientou também que, além da permanência irregular 
dos servidores, não existia lei de criação de Cargo de Monitor do CEMEI, conforme indicado no 
relatório da Unidade Técnica. Citou que a conselheira Adriene Andrade, na decisão monocrática, 
asseverou acerca da ofensa aos princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade e o da 
moralidade (previstos no art. 37, caput, da Constituição da República) e o da exigência de concurso 
público (previsto no art. 37, II, da Constituição da República). Diante da comprovação da ocorrência 
de desvio de função, configurando ofensa aos princípios da administração pública em razão do 
descumprimento da obrigatoriedade de concurso público para a nomeação dos cargos em análise, 
entendeu procedentes os pedidos da denúncia e aplicou multa ao prefeito municipal, no valor de 
R$2.000,00. A relatoria recomendou ainda, ao atual prefeito municipal, que observasse a 
obrigatoriedade de realização de concurso público para as admissões relativas às atividades-fim do 
órgão, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição da República de 1988, de modo a oportunizar 
a participação de todos os interessados e a seleção dos profissionais mais capacitados, em benefício da 
Administração Púbica e dos administrados e em respeito aos princípios da impessoalidade e da 
moralidade, e que se observasse a obrigatoriedade de lei prévia para a criação de cargos públicos, sob 
pena de violação do art. 48, X, e o art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República. O voto do relator 
foi acompanhado por unanimidade pelo Colegiado da Primeira Câmara. Denúncia n. 1007358, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 210, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 
1.2.11 Admissão de pessoal. Contratações temporárias. Teste seletivo. Recomendação para 
que a entidade, em atenção ao princípio constitucional da igualdade, assegure a reserva de 
vagas a afrodescendentes também em teses seletivos. Quanto à ressalva para que a instituição, em 
futuros certames, assegure o direito de reserva de vagas aos afrodescendentes em concursos/testes 
seletivos, respeitando o princípio constitucional da igualdade (item “d”), pondera-se que é preciso 
harmonizar a previsão do artigo 1º, caput , da Lei Estadual n.º 14.274/2003, que em sua literalidade 
menciona a reserva de vagas no caso de provimento de “cargos efetivos” mediante concurso público, 
com a ratio da referida legislação, a qual busca consagrar o princípio da igualdade em sua dimensão 
material, com a implementação de ação afirmativa nas contratações de pessoal. Assim, em que pese não 
ser possível caracterizar a ausência de previsão de reserva de vagas na admissão em exame como uma 
violação à legalidade estrita, se mostra salutar sua implementação, como política inclusiva, nas futuras 
contratações temporárias a serem realizadas. Sendo assim, recomenda-se ao ente público, em futuros 
certames, em atenção ao princípio constitucional da igualdade, assegurar o direito de reserva de vagas 
aos afrodescendentes também em testes seletivos. Acórdão nº 372/20, Boletim de Jurisprudência do 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=2348
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1007358
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 24 de 43 

TCEPR nº 75, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 
1.2.12 Denúncia. Curso capacitação para elaboração de plano de cargo e carreiras. Despesa 
desnecessária. Lesão ao erário. Pela procedência com aplicação de sanção de restituição de 
valores e multa proporcional ao dano. Trata-se de Denúncia por meio da qual relatou possíveis 
irregularidades no quadro de cargos do Poder Legislativo do município, bem como no Contrato de 
Fornecimento n° 58/2017, Inexigibilidade de Licitação n° 3/2017. Sustentou o denunciante que no 
Poder Legislativo há infringência ao Prejulgado n° 06 deste Tribunal de Contas, o qual veda a existência 
de assessor jurídico comissionado para atender ao poder como um todo. Aduz que a contratação direta 
referida também afrontou o entendimento desta Corte, “tanto na sua confecção, minutas e firma, 
quanto na ordenação das despesas dela advindas”.  Extrai-se da aludida descrição que o objeto da 
contratação consistiu em capacitar servidores para elaborar/reestruturar plano de cargos e salários do 
ente público, o que entendo ser uma atividade para qual os servidores efetivos dos cargos já estão aptos. 
Verificada a irregularidade da contratação e as despesas desnecessárias dela decorrentes, cumpre 
sancionar a responsável legal pela Câmara Municipal à época, prevista no artigo 85, inciso IV, da Lei 
Complementar Estadual nº 113/05. Acórdão nº 427/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 75, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 
1.2.13 Concurso Público- ilegalidade – 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, 
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, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 20, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.2.14 Pessoal. Pensão Civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. É ilegal a concessão 
de pensão civil baseada em certidão de casamento entre parentes colaterais de terceiro grau sem prova 
do cumprimento das exigências contidas no Decreto-Lei 3.200/1941. Acórdão nº 3382/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 304, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3200.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.15 Concurso Público. Preterição de candidato. Prescrição do direito de ação. Lei n. 
7.144/1983. Inaplicabilidade. Decreto n. 20.910/1932. Prazo quinquenal. Termo a quo. 
Nomeação de outro servidor. A controvérsia cinge-se a definir acerca do prazo prescricional 
aplicável, e seu termo a quo, nos casos de preterição de nomeação de candidato aprovado em concurso 
público. De início, as normas previstas na Lei n. 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes 
ao concurso público, nos quais não se insere a preterição ao direito público subjetivo de nomeação para 
o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese 
na qual aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do Decreto n. 20.910/1932Ademais, havendo 
preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em 
que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa. AgInt no REsp n. 1.643.048-
GO, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 668, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/. 
 
1.2.16 Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso Extraordinário. É 
ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 
Contudo, quando a incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não devem 
ser imediatamente suprimidos dos vencimentos e proventos dos interessados, mas sim convertidos em 
parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras, em respeito à 
modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 1775/20, Boletim 
de Pessoal do TCU nº 77, disponível https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
1.2.17 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 
independência das instâncias. Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, ato de admissão 
emitido em estrito cumprimento a decisão judicial, hipótese em que o Tribunal deve examinar o teor 
da decisão para verificar se ela está adequada ou não ao seu entendimento. Caso o TCU considere o 
ato ilegal, negar-lhe-á registro, sem, contudo, expedir determinação ao órgão ou à entidade 
jurisdicionada, haja vista que a admissão se encontra amparada por decisão do Poder Judiciário. 
Acórdão nº 1804/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 77, disponível 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  
 
1.2.18 Concurso Público. Convocação. Edital de concurso público. Validade. Nomeação de 
pessoal. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame para o mesmo cargo, durante o 
prazo de validade do concurso público, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 
por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação de novos servidores durante o período de 
validade do concurso, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Acórdão nº 1804/20, Boletim 
de Pessoal do TCU nº 77, disponível https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
1.2.19 Quintos. Tempo de serviço. Continuidade. Contagem de tempo de serviço. Função 
de confiança. Metodologia. A incorporação de quintos deve observar rigorosamente a sequência 
cronológica das funções exercidas, de modo a se assegurar a incorporação daquela desempenhada por 
maior tempo dentro de cada período de doze meses consecutivos, ainda que não contínuos, de exercício 
de função (art. 3º, § 3º, da Lei 8.911/1994). É irregular o procedimento de se agrupar os dias trabalhados 
pelo servidor conforme a função exercida, sem a observância da ordem cronológica, com objetivo de 
assegurar a melhor combinação possível para a incorporação da vantagem. Acórdão nº 3145/20, 
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Boletim de Pessoal do TCU nº 77, disponível https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
1.2.20 Transposição de regime jurídico. Hora extra judicial. Remuneração. Regime 
estatutário. Regime celetista. Irredutibilidade. VPNI. A hora extra judicial é vantagem própria do 
regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos 
relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a 
transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a 
vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes 
conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento. Acórdão nº 3787/20, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 77, disponível https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
1.2.21 Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Pagamento. Duplicidade.A 
percepção de parcela decorrente de decisão judicial referente aos 28,86% (diferença entre o reajuste de 
remuneração concedido aos servidores públicos federais e o concedido aos servidores militares por 
meio da Lei 8.622/1993) é ilegal, pois configura pagamento em duplicidade, uma vez que a diferença 
foi estendida aos servidores públicos civis pela MP 1.704/1998, reeditada pela MP 2.169-
43/2001.Acórdão nº 3829/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 77, disponível 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
1.2.22 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da legalidade. 
Princípio da boa-fé. Intempestividade. É possível, excepcionalmente, a prevalência dos princípios 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança em favor do 
administrado, em detrimento do princípio da legalidade, quando a situação jurídica e remuneratória 
irregular estiver consolidada por longo transcurso de tempo e não houver como afastar a presunção de 
boa-fé do beneficiário. Acórdão nº 1462/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 77, disponível 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
1.2.23 Servidor Público e processo administrativo disciplinar. Em conclusão de julgamento, a 
Segunda Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança no qual se impugnava 
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a demissão do impetrante do cargo de 
auditor-fiscal da Receita Federal, em razão da prática de ilícito administrativo (Informativo 766). Na 
espécie, o recorrente reiterava o argumento de que o ato debatido estaria contaminado por vício de 
forma que tornaria nulo o processo administrativo disciplinar. Aduzia que servidor em estágio 
probatório não poderia compor comissão de inquérito, sob pena de descumprir-se o caput do art. 149 
da Lei 8.112/1990 (1). Sustentava, ainda, haver desproporcionalidade da pena administrativa aplicada, 
que não teria levado em conta a absolvição na esfera criminal. O colegiado destacou que, para o STJ, a 
exigência legal foi atendida, pois a estabilidade no serviço público federal do integrante em estágio 
probatório foi adquirida em 1993, em outro cargo. Complementou que a Administração, ao saber do 
questionamento, substituiu o referido servidor, sem aproveitar qualquer ato decisório no processo 
disciplinar. Ausente a demonstração de prejuízo concreto, a declaração de nulidade é desautorizada. 
Quanto ao argumento de desproporcionalidade da pena em decorrência da absolvição na esfera 
criminal, observou que competia ao administrador aplicar a penalidade prescrita na lei. Despiciendo 
cogitar-se de razoabilidade ou proporcionalidade. Além disso, a jurisprudência desta Corte reconhece 
a independência entre as esferas penal e administrativa. A repercussão da primeira na segunda ocorre 
somente nos casos em que constatada a inexistência material dos fatos ou a negativa de autoria, até 
porque a valoração na esfera administrativa não é a mesma da penal. Na situação em apreço, a 
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improcedência do pedido condenatório na esfera penal decorreu de falta de prova. No processo 
administrativo, a produção de prova foi suficiente para a formação do convencimento condenatório 
disciplinar. (1) Lei 8.112/1990: “Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão 
composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no 
§ 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.” RMS 
32357/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 970, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/informativoSTF.asp 

 
1.3. Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. Na 
hipótese de dano ao erário envolvendo empresa de natureza jurídica individual, apenas o proprietário 
deve ser responsabilizado pelo débito, uma vez que o empresário individual atua em nome próprio, 
respondendo seus bens particulares pelas dívidas decorrentes da atividade empresária. Acórdão nº 
2386/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.3.2 Responsabilidade. Multa. Prescrição Termo inicial. Convênio. Prestação de Contas. Nos 
casos de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados mediante convênios ou 
instrumentos similares, a data limite para entrega da prestação de contas final assinala o marco inicial 
da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do TCU. Acórdão nº 1470/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 
 
1.3.3 Responsabilidade. Multa. Litigância de má fé. Representação. Interesse privado. Formular 
representação ao TCU com interesses predominantemente privados, em detrimento do interesse 
público, pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 
8.443/1992 c/c os arts. 15, 80 e 81 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acórdão nº 611/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.3.4. Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Advogado. Parecer jurídico. AGU. Os ocupantes 
de cargos da Advocacia Pública Federal, nos casos que abarquem a esfera de competência do TCU, 
podem ser responsabilizados pelo Tribunal, mesmo quando não tenham atuado com dolo ou fraude. 
Acórdão nº 615/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.3.5 Responsabilidade. Convênio. Débito. Superfaturamento. Artista consagrado. Cachê. 
Intermediação. Na contratação de profissional do setor artístico com recursos de convênio, mediante 
inexigibilidade de licitação fundada no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, a demonstração de que os 
pagamentos foram recebidos pelo artista ou por seu representante devidamente habilitado, seja detentor 
de contrato de exclusividade, portador de instrumento de procuração ou carta de exclusividade, 
comprova o nexo de causalidade entre os recursos transferidos pelo concedente e as despesas realizadas 
pelo convenente. Acórdão nº 2577/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
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1.3.6 Representação. Ausência de divulgação no Portal da Transparência do município de 
alterações promovidas em projeto para construção de ponte de concreto objeto de licitação na 
modalidade tomada de preço. Posterior disponibilização das informações. Irregularidade 
corrigida. Improcedente. Foi solicitado ao Poder Executivo explicação de quando se procedeu à 
mudança do projeto da ponte da localidade e por que de a alteração não ter sido atualizada no Portal 
da Transparência, de modo que, ao se procurar pelo projeto para fiscalização, se encontre apenas o 
original sem as devidas alterações. Em consulta ao sítio oficial da municipalidade pôde constatar que, 
realmente, as informações relativas à alteração do projeto foram posteriormente incluídas no Portal da 
Transparência. O ente municipal sanou a falha relacionada à ausência de divulgação das alterações 
promovidas no projeto da ponte que fora objeto da Tomada de Preços, bem como que não se 
vislumbram irregularidades aparentes na alteração do projeto, eis que não houve aumento do preço 
inicialmente avençado, razão pela qual pronuncia-se pela improcedência da representação.  Verifica-se 
que a irregularidade foi solucionada a contento e que nenhum vício acometeu o certame licitatório, não 
mais persistindo o motivo que levou a parte representante a provocar a atuação desta Corte. Acórdão 
nº 441/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 75, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 
1.3.7 Exclusão da responsabilidade do 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 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO 
nº 20, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.3.8 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 
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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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.3.9 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 
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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.3.10 Auditoria Operacional. Hospitais Estaduais. Eficiência. Comparativo entre Modelos 
de Gestão. Ferramentas estatísticas e econométricas. Modelo OSS. O TCE/SC realizou Relatório 
de Auditoria na Secretaria de Estado da Saúde, no qual analisou a eficiência dos hospitais estaduais de 
Santa Catarina, em um comparativo entre modelos de gestão, utilizando-se das ferramentas estatísticas 
e econométricas. Tratam-se os autos de Relatório de Auditoria que, de acordo com o Relator, verificou 
se o modelo OSS possibilita uma maior oferta de serviços hospitalares aos cidadãos e, secundariamente, 
se as unidades hospitalares têm se tornado mais eficientes; quais os recursos mais ociosos na gestão dos 
dezoito hospitais elencados; se o tipo de gestão hospitalar é decisivo para maior oferta de serviços; e 
quais as principais determinantes para a ineficiência hospitalar. O Relator informou que foram coletadas 
informações sobre 18 hospitais públicos do Estado que possuem gestão própria ou são geridos por 
Organizações Sociais, no que concerne aos seguintes aspectos: “quantidade de leitos habilitados; 
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número de médicos, profissionais da área da enfermagem, bem como de outras especialidades, tais 
como, nutricionistas, bioquímicos, fisioterapia, etc. e demais funcionários; tempo médio de 
permanência dos pacientes; e número de atendimentos ambulatoriais, emergenciais, internações, 
cirurgias, exames; folha de pagamento; gastos com serviços terceirizados; despesas com medicamentos, 
alimentação, e demais despesas correntes”.  O Relator enumerou os hospitais geridos por Organizações 
Sociais da Saúde: Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON, Hospital 
Infantil Jeser Amarante Faria (Joinville). Hospital Regional de São Miguel do Oeste Terezinha Gaio 
Basso, Hospital Regional de Araranguá Deputado Affonso Ghizzo, Hospital de Florianópolis. Da 
mesma forma, enumerou os hospitais geridos pela administração direta: Hospital Governador Celso 
Ramos, Hospital Nereu Ramos, Hospital Regional de São José Homero de Gomes Miranda, Instituto 
de Cardiologia, Maternidade Carmela Dutra, Maternidade Tereza Ramos, Hospital Doutor Waldomiro 
Colautti, Instituto de Psiquiatria, Hospital Hans Dieter Schmidt, Hospital Santa Teresa e Hospital 
Infantil Joana de Gusmão. O Relator considerou várias observações, constatadas pela área técnica, 
sobre os hospitais geridos por Organizações Sociais da Saúde, entre elas: a) “O CEPON e o Hospital 
Teresinha Gaio Basso foram os hospitais públicos estaduais considerados mais eficientes, e 
apresentaram valores máximos de eficiência relativa em todos os anos”; b) “O Hospital Infantil Jeser 
Amarante Faria, gerido por OSS, melhorou a sua gestão em termos de eficiência relativa em 2016 e em 
2017. Já em 2014, foi o ano mais ineficiente deste hospital, mas sua média de eficiência para o período 
foi alta, equivalendo a 0,942”; c) “os hospitais geridos por OSS menos eficientes foram o Hospital 
Florianópolis e o Hospital Regional de Araranguá (embora superiores em termos de eficiência a grande 
parte dos hospitais da administração direta). Nota-se que o Hospital Florianópolis teve em 2015 seu 
ano mais eficiente, mas depois apresentou queda nos índices de eficiência. Já o Hospital Regional de 
Araranguá apresentou o melhor resultado em 2016. Sua performance de eficiência foi crescente em 
2016 e decrescente em 2017. Ambos eram geridos, à época, pela mesma organização social, a SPDM, 
cuja sede administrativa fica em São Paulo. Em 2017, estes foram os únicos hospitais geridos por OSS 
que não atingiram a eficiência máxima”.  Sobre os hospitais geridos pela administração direta, as 
observações constatadas pela área técnica, destacadas pelo Relator, foram as seguintes: a) ”O Hospital 
gerido pela administração direta mais eficiente é o Hospital Regional Homero Gomes Miranda, com 
média de 0,958 de eficiência e com índices totais nos anos de 2012, 2016 e 2017. O ano em que este 
hospital mostrou seu índice de eficiência mais baixo foi em 2014, recuperando a eficiência máxima até 
2016”. b) “O Hospital Doutor Waldomiro Colautti foi o hospital da administração direta com segunda 
melhor média de escores de eficiência, 0,824. Em 2015, este hospital atingiu a eficiência relativa máxima, 
mas vem caindo desde então, mesmo que ainda esteja apresentando resultados melhores do que seus 
resultados em 2012 a 2014”; c) “O terceiro hospital mais eficiente para este modelo de gestão é o 
Hospital Infantil Joana de Gusmão, com média equivalente a 0,700. Sua melhora na eficiência relativa 
foi quase constante entre o período, indo de 0,574 em 2012 para 0,833 em 2017. Entretanto, o Hospital 
Infantil Jeser Amarante Faria, gerido por uma OSS, foi mais eficiente que o Joana de Gusmão em todo 
o período analisado”. d) “O Hospital Celso Ramos apresentou média de escores de eficiência de 0,666. 
Este hospital, com exceção de 2017, vem se tornando mais eficiente ao longo dos anos; e) A 
Maternidade Darcy Vargas é o quinto hospital público estadual mais eficiente gerido pela administração 
direta, e é a maternidade com mais altos escores de eficiência. Sua média foi equivalente a 0,614. Nota-
se que a Maternidade Darcy Vargas passou a ser significativamente mais eficiente a partir de 2015, e se 
mantendo estável desde então; f) Com um escore médio de 0,519, o Hospital e Maternidade Tereza 
Ramos é o sexto hospital mais eficiente deste modelo organizacional de gestão. Em 2012 este hospital 
apresentou alto escore de eficiência relativa, 0,87. Mas em 2019 houve uma forte queda neste índice, 
caindo para 0,364. Desde então, os escores de eficiência vem melhorando, mas em 2017 ainda estava 
longe do seu patamar de 2012, estando equivalente a 0,54”. g) “O próximo hospital a citar é a 
Maternidade Carmela Dutra, com escore médio de 0,479. Esta maternidade reduziu sua eficiência de 
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2012 a 2014, e em 2015 apresentou o melhor índice”. h) “Em décimo lugar desta categoria, aparece a 
Maternidade Dona Catarina Kuss. Com escore médio de 0,260, esta maternidade é a menos eficiente 
dentre todas as maternidades estaduais de Santa Catarina. Em 2012, a Maternidade Dona Catarina Kuss 
apresentou um índice de eficiência de somente 0,164, e embora tenha se tornado a mais eficiente desde 
então, no primeiro semestre de 2017, sua eficiência foi de somente 0,283”. O Relator informou que o 
Hospital Nereu Ramos é o antepenúltimo hospital público estadual menos eficiente, o penúltimo 
hospital menos eficiente do estado é o Instituto de Cardiologia, e o hospital estadual catarinense mais 
ineficiente é o Hospital Santa Teresa. O Relator concluiu com os seguintes apontamentos: “É unânime 
a tendência crescente dos gastos nos hospitais serem superiores ao aumento na produção, independente 
do modelo de gestão. A produção média agregada dos hospitais geridos por OSS é cerca de 40% maior 
que a dos hospitais geridos pela administração direta. Os escores de eficiência foram superiores nas 
OSS em relação aos outros hospitais, sendo que 60% das OSS atingiram escore máximo em 2017. 
Somente um hospital da administração direta atingiu o mesmo índice em 2017”.  Por fim, o Relator 
destacou que “CEPON, Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, Hospital Infantil Jeser 
Amarante Faria e Terezinha Gaio Basso foram citados como hospitais-referência de Santa Catarina, 
tendo especial destaque ao CEPON”, e ainda, que “análise de dados em painel também concluiu que 
as OSS são, em média, 46,1% mais eficientes que os hospitais geridos pela administração direta. Se este 
cálculo fosse aplicado a todos hospitais próprios, conclui-se que o estado de Santa Catarina contaria 
com um aumento na oferta de serviços hospitalares equivalente a 2 unidades do porte do Hospital 
Homero de Miranda Gomes”. @RLA-17/80273166, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 70, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
1.3.11 Auditoria. Obras. Construção de Cadeia Pública Feminina em Joinville. Contrato e 
Ordem de Serviço. Obras sem alvará de construção. Necessidade de Realocação da Obra. 
Aumento de Custo. Irregularidade grave. Multa. O TCE/SC aplicou multa ao ex-Secretário de 
Estado da Justiça e Cidadania por assinar Edital de Licitação e o decorrente Contrato, com base em 
projetos de engenharia não submetidos à aprovação do órgão ambiental municipal e consequentemente, 
sem o alvará para construção, em infração às normas da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º, §2º, inciso I. 
Trata-se de Auditoria realizada o fim de verificar as obras de construção da cadeia pública feminina de 
Joinville, objeto de Contrato firmado entre a então Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania/Fundo 
Penitenciário do Estado e empresa de engenharia. Inicialmente, o Relator explanou sobre a inspeção 
realizada nas obras de construção da cadeia pública feminina de Joinville, com área de edificação de 
6.406,52 m², para um total de 286 vagas. O Relator observou que, da inspeção realizada, “o corpo 
instrutivo concluiu pela permanência do seguinte achado de auditoria: licitação e contratação das obras 
com base em projetos não submetidos à aprovação do órgão ambiental municipal e sem alvará para 
construção. A restrição ensejou a sugestão de audiência do senhor [...], Secretário de Estado da Justiça 
e Cidadania, signatário do edital e do contrato”. O Relator analisou que “a irregularidade apontada 
assume maior gravidade, na medida em que provocou um aditamento contratual de prazo de execução 
em mais 360 dias [...] e um acréscimo significativo ao valor original do contrato [...]. Isso porque ao 
serem submetidos os projetos à análise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Joinville, a obra 
precisou ser realocada e o projeto reestudado, com prorrogação do cronograma de execução para 
atender às exigências do órgão ambiental municipal, conforme consta do parecer do engenheiro fiscal 
da obra”, e concluiu pela aplicação da multa ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania. Extrai-se, 
ainda, da ementa do voto do Relator: “AUDITORIA. OBRAS DECONSTRUÇÃO DA CADEIA 
PÚBLICA FEMININA DE JOINVILLE. ASSINATURA DECONTRATO E ORDEM DE 
SERVIÇO PARA OBRA SEM ALVARÁ MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE 
REALOCAÇÃO DA OBRA. AUMENTO DE CUSTO. IRREGULARIDADE GRAVE. MULTA. 
O lançamento de processo licitatório somente deve ocorrer quando os respectivos projetos de 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1780273166
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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engenharia tenham obtido a aprovação dos órgãos competentes (federal, estadual e municipal, 
conforme o caso), a fim de permitir o início da obra, evitar paralisações e aumento de custos”. @RLA-
17/80086137, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
1.3.12 Consulta. Município. Termo de Convênio. Corpo de Bombeiros. Taxas. Utilização. 
Construção de Sede. Não-conhecimento. Caso Concreto. Em consulta oriunda do Prefeito 
Municipal de Seara, o TCE/SC esclareceu questionamento sobre a possibilidade de o município aplicar 
recurso arrecadado com taxas e serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro na realização de sede 
própria do Corpo de Bombeiros Militar, em terreno do Estado, com posterior transferência da obra ao 
Estado. Inicialmente, o Relator relacionou os fatos indicados pelo Consulente: “1) a maioria dos 
Municípios do Estado de Santa Catarina possui Termos de Convênio com o Corpo de Bombeiros 
Militares, através dos quais arrecadam valores pela cobrança de taxas e serviços prestados. 2) Toda 
arrecadação realizada pela atividade do Corpo de Bombeiros Militares é depositada em Conta Vinculada 
Prefeitura/Corpo de Bombeiros Militares, e passa a fazer parte do Orçamento Geral do Município, 
porém destinados para a manutenção, equipamentos e obras da Corporação”. Com base nessas 
informações, o Relator apontou o questionamento do Consulente: “pode o Município, com os recursos 
da Conta vinculada, em terreno do Estado, cedido em Portaria, com autorização expressa do Estado e 
autorização legislativa local, realizar a obra, em nome/projeto do Corpo de Bombeiros, e após 
concluída, transferir ao Estado/Corpo de Bombeiro a obra realizada para a devida averbação?”. 
Inicialmente, o Relator apontou que a Consulta não preenche o requisito de admissibilidade 
imprescindível ao seu conhecimento: versar sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese. 
Destacou, “a consulta indica com clareza a dúvida sobre a possibilidade de aplicação do recurso, mas 
não apresenta de forma clara a natureza do recurso a ser utilizado, especialmente quando trata de 
recursos arrecadados com serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. Seriam as taxas já referidas, 
ou há outra forma de receita não perfeitamente identificada?”. O Relator mencionou a explicação da 
área técnica, “em linhas gerais, todo recurso que não seja originado de impostos tem suas possíveis 
aplicações regradas em lei, mas o consulente não trouxe qualquer lei ou outro instrumento legal para 
esclarecer as regras incidentes sobre o recurso que será utilizado. Assim pode-se considerar que a 
demanda não foi exposta de forma precisa e clara, deixando de atender os requisitos do art. 104, IV, do 
Regimento Interno”. O Relator cita a lição de Jacoby Fernandes sobre o efeito importante da resposta 
da consulta é o prejulgamento da tese, mas não do fato ou do caso concreto, pois “tal efeito tem duas 
consequências. A primeira a respeito ao princípio do due process of law - devido processo legal – que 
impede a firmação e juízo antes da ocorrência dos fatos, pois, do contrário, estaria a Corte julgando 
sem observar o rito processual adequado, a contextualização completa e a produção de provas em favor 
ou prejuízo do próprio consulente. A segunda é que pode o consulente, fato não raro, interpretando a 
resposta da consulta, atribuir-lhe elastério ou concepção diversa da que seria normalmente considerada. 
Daí a cautela jurídica que resguarda o instituto da consulta”. Assim sendo, o Relator decidiu não 
conhecer da Consulta, contudo recomendou remeter cópia dos prejulgados 130, 1458, 1479, 1486 ao 
consulente para orientação com sugestão para que “verifique na lei que instituiu a receita que pretende 
utilizar como fonte de custeio da obra sobre a possibilidade de utilização para seu intento”. @CON-
19/00187717, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 
1.3.13 Tomada de Contas Especial. Confissão de Dívida. Inadimplência das Obrigações. 
Iluminação pública. Multas e juros. Pagamento extemporâneo de faturas. Dano ao erário. 
Débito. Multas. O TCE/SC condenou ex-prefeitos do Município de Içara ao pagamento de débitos 
e aplicou multas em face das seguintes irregularidades: a) despesas incorridas com multas e juros pelo 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1780086137
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1780086137
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1458
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1479
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1486
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pagamento extemporâneo de faturas de serviços de Iluminação Pública, compreendendo o período de 
janeiro de 2001 a novembro de 2009, caracterizando despesas sem caráter público; sendo esses valores 
divididos em responsabilidade individual atribuída a cada agente; b) multa em face de despesas 
referentes ao serviço de Iluminação Pública liquidadas e não empenhadas nos exercícios de 2007 e 
2008, gerando encargos financeiros adicionais (multas e juros) não justificáveis; c) multa em face de 
despesas referentes ao serviço de Iluminação Pública liquidadas e não empenhadas no exercício de 
2009, gerando encargos financeiros adicionais (multas e juros) não justificáveis, em afronta aos arts. 35, 
II e 60 da Lei Federal nº 4.320/64. Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada com 
base em resultado de processo de Representação que tem como objetivo verificar supostas 
irregularidades decorrentes da publicação da Lei Municipal nº 2917/2010, de iniciativa do Prefeito, e 
aprovada pela Câmara Municipal de Içara, por meio da qual o Município foi autorizado a firmar termo 
de confissão de dívida e contrair parcelamentos com a Cooperativa Fumacense de Eletricidade – 
CERMOFUL. Inicialmente, o Relator analisou as preliminares arguidas e entendeu que não há que se 
falar em prescrição quanto à irregularidade ensejadora de imputação de débito, haja vista a 
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por prejuízos causados ao erário, “a Suprema Corte 
brasileira já teve oportunidade de analisar incidentalmente o tema no julgamento do MS n° 26.210-
9/DF, na qual ficou assentada a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário nas ações 
de controle externo”. Ainda citou “a Resolução nº TC 100/2014, ao regulamentar os efeitos da Lei 
Complementar Estadual nº 588/2013, ressalvou a impossibilidade de extinção do processo quando 
caracterizado dano ao erário (art. 3º, inciso I). Desse modo, não há que se falar em incidência de 
prescrição no tocante às irregularidades passíveis de débito pelas razões acima expostas”. Sobre a 
preliminar arguida de uma suposta prescrição da pena de multa, o Relator destacou a importante decisão 
tomada pelo Tribunal de Contas da União, no julgamento de incidente de uniformização sobre a 
prescrição nos processos de contas: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DAS SANÇÕES APLICADAS PELO TCU. 
SUBORDINAÇÃO AO PRAZO GERAL DE PRESCRIÇÃO INDICADO NO ART. 205 DO 
CÓDIGO CIVIL, CONTADO A PARTIR DA DATA DE OCORRÊNCIA DA 
IRREGULARIDADE SANCIONADA. INTERRUPÇÃO, POR UMA ÚNICA VEZ, COM A 
AUDIÊNCIA, CITAÇÃO OU OITIVA VÁLIDA. REINÍCIO DA CONTAGEM LOGO APÓS O 
ATO QUE INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUANDO A 
MORA FOR IMPUTADA AO JURISDICIONADO”. Ainda mencionou o Acórdão n° 669/2016, 
nos autos do processo nº TCE 12/00390528: “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS DO FUNDESPORTE. PRESCRIÇÃO NÃO 
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS. COMPROVANTES DE DESPESAS INIDÔNEOS. GRAVES 
INFRAÇÕES À NORMA LEGAL. CONTAS IRREGULARES. OMISSÕES DO PODER 
CONCEDENTE. DÉBITO. MULTAS”.  E destacou: “A obrigação de ressarcimento de prejuízo 
causado ao erário não se submete ao instituto da prescrição, conforme art. 37, §5º, da Constituição 
Federal e precedentes do Supremo Tribunal Federal. Já a análise da prescrição da pena de multa se 
submete à disciplina do Código Civil, segundo, inclusive, assentado pelo TCU em incidente de 
uniformização de jurisprudência. Por fim, o limite temporal para análise e julgamento dos processos, 
estabelecido na LC estadual n. 588/2013 se aplica de acordo com os parâmetros assentados no 
julgamento do processo REC 14/00579357”. Sobre o limite temporal para análise e julgamento dos 
processos, o Relator entendeu que a Lei Complementar Estadual nº 588/2013 se aplica de acordo com 
os parâmetros assentados no julgamento do processo nº REC- 14/0057935 e que “o prazo previsto no 
artigo 24-A da Lei Complementar nº 202/2000, deve ser entendido como a regra geral a todos os 
processos de controle externo, sendo que o artigo 2º da Lei Complementar n. 588/2013 só será 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1200390528
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aplicável na hipótese de automática extinção do processo pela regra geral. O marco de contagem inicial 
do prazo de cinco anos é a data de citação ou a data de exoneração ou extinção do mandato, 
considerando-se preferencialmente a mais recente”. Assim sendo, “na avaliação das restrições passíveis 
de multa, impõem-se a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da 
data de ocorrência das irregularidades verificadas e mais a data da citação ou extinção do mandato dos 
responsáveis, para efeitos da Lei Complementar n. 588/2013”. Desta feita, o Relator entendeu que a 
prescrição da sanção de multa incide nos fatos ocorridos entre (2001 a 2004), pois já transcorreram 10 
anos. Quanto aos demais responsáveis, “não incide a prescrição, considerando o período inferior a dez 
anos decorrido entre as faturas de iluminação pública deixadas em aberto (2007 a 2009) e a data das 
respectivas citações (15-2-2016 e 17-3-2016)”. Sobre as irregularidades causadas pelo pagamento 
extemporâneo, o Relator concluiu que, pelos documentos que compõem os autos,“o Termo de 
Parcelamento de Débito formalizado entre a Prefeitura Municipal de Içara e a empresa CERMOFUL 
se fundamenta nas faturas de serviços de iluminação pública, que deixaram de ser quitadas à época 
oportuna e que foram emitidas mediante pedido de 2ª via. O Termo, também, em sua “Cláusula 
Segunda - Do período e Valor da Obrigação” faz referência ao trabalho de uma Comissão Temporária 
Específica, que de acordo com a resposta à diligência deste Relator, fora constituída sem instauração 
de processo administrativo. Referido termo de parcelamento que reconhece e declara a inadimplência 
das obrigações, foi autorizado por Lei Municipal, regularmente aprovada pela Câmara de Vereadores e 
considerada legal pelo Ministério Público de Santa Catarina”. Para o Relator, “o tema aqui tratado, 
concernente ao pagamento de multas, juros e outros encargos por exigibilidades quitadas fora do prazo, 
vem sendo reiteradamente objeto de análise pela Corte Contas, consolidando-se o entendimento pela 
caracterização de dano ao erário, independentemente do lapso temporal transcorrido, de modo que a 
condenação dos responsáveis no ressarcimento ao erário é medida que se impõe”. Ainda, “entendo que 
se mostra cristalino o dano causado ao Município de Içara, pois se não houvesse atraso no pagamento 
do consumo de iluminação pública, não haveria despesas decorrentes de multa e juros de mora, e em 
consequência, não podem ser arcadas pela administração, mas sim por aquele que deu causa à 
irregularidade”. O Relator destacou que “as despesas atinentes às faturas de energia elétrica são 
permanentes e contínuas no âmbito da administração pública. São despesas previamente estimadas no 
orçamento público, tendo o gestor o dever de promover o pagamento tempestivo das obrigações, 
estando somente afastada a obrigação mediante a apresentação de provas contundentes acerca da 
insuficiência de caixa, situação não demonstrada nos autos”. Ademais, “pressupõe má gestão, a qual se 
opõe aos princípios da eficiência e da economicidade, consagrados nos arts. 37 e 70 da Constituição 
Federal/88. Trata-se de dívida, que representa uma despesa já incorrida, ou seja, preexistente, que 
provém do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública no Município de Içara, referente 
ao período de 12/2000 a 11/2009. E é obrigação do Município honrar o compromisso pelo 
fornecimento de energia elétrica para iluminação pública e, sendo devedor dos valores relativos ao 
fornecimento, passou a ter a obrigação de pagar. Desse modo, entendo caracterizadas as despesas sem 
caráter público que não podem ser despendidas por conta do Orçamento Público Municipal, nos 
termos dos arts. 4º c/c 12, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64”, complementou o Relator. Por fim, extrai-
se da ementa do voto do Relator: “Município. Tomada de Contas Especial originada da conversão de 
processo de Representação. Termo de confissão de dívidas pela inadimplência das obrigações relativas 
às faturas de serviços de iluminação pública. Despesas incorridas com Multas e Juros pelo pagamento 
extemporâneo de faturas de serviços de iluminação pública. Dano ao erário. Contas julgadas irregulares. 
Débito. Multas. De acordo com o artigo 18, inciso III, alínea "c" da Lei Complementar nº 202/2000, 
as contas serão julgadas irregulares quando comprovada a ocorrência de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico injustificado”. @TCE– 11/00024074, Informativo de Jurisprudência do TCEPR Nº 70, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php  
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1.3.14 Convênio. Prestação de Contas. PNDE. Pnae. Conselho de alimentação escolar. 
Parecer. Ausência. A ausência de parecer do Conselho de Alimentação Escolar na prestação de contas 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar gera presunção relativa de dano ao erário, não 
impedindo que a comprovação da boa e regular utilização dos recursos se faça por intermédio de outros 
meios lícitos de prova. Acórdão nº 662/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.3.15 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Prazo. Interrupção. A prescrição da pretensão 
punitiva do TCU subordina-se ao prazo geral de prescrição disposto na Lei 10.406/2002 (Código Civil), 
dez anos, contado a partir da data da ocorrência da irregularidade e interrompido pelo ato que ordenar 
a citação, a audiência ou a oitiva da parte. Acórdão nº 679/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
303, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.3.16 Gestão administrativa. Serviços advocatícios. Defesa de responsável. Interesse 
público. Caráter personalíssimo. É irregular a utilização dos serviços advocatícios do corpo técnico 
de órgão ou entidade pública para defender dirigentes ou ex-dirigentes em processos administrativos 
ou judiciais, quando comprovado que os atos praticados foram manifestamente ilegais ou contrários 
aos interesses da instituição, tendo em vista o caráter personalíssimo da responsabilização. Acórdão nº 
689/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.3.17 Gestão Administrativa. ANEEL. Competência. Barragem. Segurança. É de 
responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a fiscalização de empreendimentos 
de geração de energia elétrica com potência igual ou inferior a 5.000 kW, inclusive para fins de segurança 
das barragens (arts. 1º e 5º da Lei 12.334/2010 c/c o art. 2º da Lei 9.427/1996). Acórdão nº 726/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 304, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.3.18 Gestão Administrativa. Meio ambiente. Impacto ambiental. Compensação ambiental. 
Forma. A medida de compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei 9.985/2000 pode ser 
cumprida pelo empreendedor de forma direta, como obrigação de fazer, ou indireta, mediante 
obrigação de pagar o valor fixado pelo órgão ambiental licenciador (art. 14-A da Lei 11.516/2007, 
acrescido pela Lei 13.668/2018). Acórdão nº 765/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

2 Direito Constitucional  

2.1. Incidente de inconstitucionalidade. Art. 51 e parágrafo único da Lei nº 1.997/1996, do 
Município de Foz do Iguaçu. Enquadramento de servidores originariamente admitidos com 
base na Lei 1582/91, como “atendentes de creche”. Dúvida sobre escolaridade exigida para o 
cargo originário. Princípio da contributividade, garantia da máxima efetividade ao conjunto 
do texto constitucional na resolução do caso concreto. Alterações legislativas subsequentes, 
com o propósito de melhorar a qualificação dos servidores. Boa-fé e segurança jurídica. 
Precedentes desta Corte. Inconstitucionalidade afastada. Trata-se de Incidente de 
Inconstitucionalidade instaurado, com intuito de verificar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 
Municipal, sem prejuízo da análise das Leis que tratam do cargo de “Atendente de Creche”, e a possível 
ocorrência de ascensão funcional em decorrência de tais atos legislativos. Verifica-se, assim, que a 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9427cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13668.htm
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carreira de “Atendente de Creche”, no Município, passou por sucessivas modificações promovidas pela 
sua Administração, ainda que com impropriedades formais, mas cuja gravidade não justifica eventual 
prejuízo a ser suportado pelos servidores, por ocasião da sua aposentadoria, dada a presunção de que 
exerceram, ao longo de toda sua vida funcional, as atribuições legais que lhes foram conferidas, com a 
qualificação necessária, não se tendo verificado, em tese, qualquer situação que discrepe do contexto 
da boa-fé e da segurança jurídica. Da análise de todo o histórico, constata-se a ocorrência de alterações 
do requisito de ingresso no cargo e o consequente incremento das respectivas atribuições, estando 
caracterizada a ascensão funcional a partir da Lei n° 1.997/96, sendo que os atos legislativos 
subsequentes mantiveram referida ascensão através de sucessivos reenquadramentos funcionais em 
cargos que também estabeleciam como escolaridade mínima o segundo grau completo. Em relação aos 
demais diplomas normativos relacionados ao cargo de “Atendente de Creche” e que o alteraram ao 
longo do tempo, entende-se pela sua inconstitucionalidade em relação ao caso concreto relacionado ao 
presente incidente, considerando que promoveram sucessivos reenquadramentos dos servidores que 
ingressaram no cargo sob a égide da Lei n° 1.582/91, cujo requisito de ingresso, vale relembrar, era o 
primeiro grau completo, mas que foram reenquadrados em cargos que exigiam um maior nível de 
escolaridade.  Entretanto, entende-se não ser possível reconhecer, de forma generalizada, a 
[in]constitucionalidade desses diversos atos normativos sem levar em consideração o caso concreto em 
que será aplicado. Suponha, v.g., tratar-se de caso concreto em que o servidor não tenha ingressado na 
carreira sob a égide da Lei n° 1.582/91. Neste caso, o requisito de ingresso já seria o de segundo grau 
completo, não sendo hipótese de inconstitucionalidade a sua exigência pela legislação municipal. Por 
fim, também se mostra oportuno mencionar que em situações análogas este Tribunal tem prestigiado 
a segurança das relações jurídicas, restando por conceder o registro de tais atos de inativação quando 
constatado, no caso concreto, a boa-fé do servidor, dada sua condição passiva de mero destinatário dos 
atos legislativos promoventes de tais espécies de reenquadramento; a incidência de contribuições 
previdenciárias sobre os vencimentos percebidos quando da ocupação do cargo; e, por fim, a fluência 
de longo lapso temporal desde o reenquadramento tido por irregular. Assim, entende-se necessária 
cautela na aplicabilidade da presente decisão a casos concretos, considerando as particularidades de 
cada um. Acórdão nº 442/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 75, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 
2.2. Competência do TCU. Administração federal. Abrangência. Poder Legislativo. 
Solicitação de informação do Congresso Nacional. Auditoria. Apesar da competência para 
solicitar ao TCU a realização de auditorias (art. 71, inciso IV, da Constituição Federal), não cabe às 
Comissões do Poder Legislativo adentrar o mérito do ato de fiscalização e controle, de modo a interferir 
no exame da questão pelo Tribunal, bem como determinar a aplicação de sanção ou a sustação de atos 
administrativos. Acórdão nº 686/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 303, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
2.3. Competência do TCU. Ente da Federação. Autonomia administrativa. Compensação 
ambiental. Licenciamento ambiental. O TCU não detém competência para fiscalizar a aplicação de 
recursos de compensação ambiental indireta (art. 36 da Lei 9.985/2000 c/c art. 14-A da Lei 
11.516/2007, acrescido pela Lei 13.668/2018) recolhidos por empresas estatais da União a órgãos 
ambientais de outra esfera de governo. Acórdão nº 765/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 
 
 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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3. Direito Financeiro  

 

3.1 Finanças Públicas. Royalties. Utilização. Parecer em Consulta TC nº 3/2020. Os recursos de 
royalties devem ser aplicados conforme a Lei Federal nº 7.990/89 e as regras do direito financeiro, 
sendo vedada sua aplicação no pagamento de dívidas que não sejam com a União e no pagamento do 
quadro permanente de pessoal, exceto do magistério em efetivo exercício na rede pública. Trata-se de 
consulta apresentada pelo Prefeito Municipal de Viana, Sr. Gilson Daniel Batista, que solicitou 
orientação desta Corte de Contas acerca dos seguintes questionamentos: “1) os recursos financeiros recebidos 
pelo município com base na Lei Estadual n° 8.308/16 (royalties do Fundo) podem ser utilizados hoje para custear 
aquelas despesas previstas no art. 3° dessa norma legal já revogada, e da Lei Estadual n° 10.988/2019, pois foram 
adquiridos quando ela estava vigorando? 2) OU devem ser empregados para custear somente as despesas previstas na 
legislação federal que estiver em vigor na data do gasto”? O Plenário, por maioria, nos termos do voto do relator, 
decidiu por responder a consulta nos seguintes termos: Os recursos transferidos aos municípios a título 
de compensação financeira pela exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva (royalties) devem ser aplicados conforme a Lei 
Federal 7.990/89 e as regras de direito financeiro, sendo, portanto, vedada sua aplicação no pagamento 
de dívidas que não sejam com a União, e no pagamento do quadro permanente de pessoal (exceto do 
magistério em efetivo exercício na rede pública). Parecer em Consulta TC nº 3/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 104, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-
e-sumula/boletim-informativo/ 

 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1. Pessoal. Tempo de Serviço. Aluno Aprendiz. Averbação de tempo de sérvio. Estágio 
profissional. Bolsista. A participação de aluno bolsista no Programa Bolsa de Trabalho (estágio 
profissionalizante), instituído pelo Decreto 69.927/1972, não se confunde com a figura de aluno 
aprendiz (art. 32 da Lei 3.552/1959), que autoriza a averbação de tempo de serviço na forma 
reconhecida pela Súmula TCU 96. Acórdão nº 526,/20 Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 301, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

4.2. Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Filho. Maioridade. Invalidez. É ilegal a 
concessão de pensão a filho maior inválido quando houver prova de ausência de dependência 
econômica em relação ao servidor falecido que instituiu o benefício. Acórdão nº 2352/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU Nº 301, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

4.3. Ato de inativação. Servidora aposentada por dois regimes de previdência (estadual e 
municipal). Manutenção por esta Corte de reenquadramentos funcionais municipais. 
Razoabilidade. Registro. Trata-se de exame da legalidade do ato de inativação compulsória da 
servidora, no cargo de Assistente Administrativo do Município. A servidora já era aposentada pelo 
Estado do Paraná, como Professora, quando foi nomeada, em 01/06/1989, para ocupar outro cargo 
de Professora, no Município. No ano de 1992 foi reenquadrada, pelo Município, para o cargo de 
Assistente Administrativo e, como tal, aposentou-se compulsoriamente a partir de 20/06/2014. 
Segundo a Coordenadoria de Gestão Municipal, não se poderia ter acumulado os proventos de ambos 
os cargos (Professora da Rede Estadual e Assistente Administrativo), ante a existência de dois regimes 

https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
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públicos de previdência. Estaria caracterizada, portanto, a ofensa tanto ao artigo 112 da Emenda 
Constitucional nº 20/98 como ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, tendo em vista, 
notadamente, que a função de assistente administrativo não seria considerada como “técnica”. Através 
do Acórdão nº 2251/17-STP, reconheceu-se a ilegalidade do reenquadramento do cargo de Professora 
para o de Assistente Administrativo. Entretanto, o respectivo ato foi mantido por esta Corte, diante do 
decurso de 25 anos da data do ocorrido (no ano de 1992), com fundamento nos princípios da segurança 
jurídica, confiança legítima e boa-fé; tampouco se visualizou a concorrência ou má-fé da servidora 
quanto aos fatos. Tem-se que a servidora foi originariamente admitida no cargo de Professora, sendo 
que essa admissão foi devidamente registrada nesta Corte; o reenquadramento promovido pela 
municipalidade foi mantido por este Tribunal; ainda, ocorreram as devidas contribuições ao Regime 
Próprio de Previdência Social do Município. Diante de tal cenário, acrescido pelas circunstâncias de 
que a aposentadoria foi compulsória e que inexistiu má-fé por parte da servidora, lançando mão dos 
princípios da razoabilidade e da segurança jurídica e acompanhando o opinativo do Ministério Público 
de Contas, concluo que merece registro o ato. Acórdão nº 308/20, Boletim de Jurisprudência TCEPR 
nº 75, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 
4.4. Ato de inativação. Mudanças de regime jurídico de celetista para estatutário. Opção por 
regra de transição inaplicável. Manifestações uniformes. Negativa de registro. Determinação. 
Prejulgado 11. Notificação da servidora. No caso em apreço, para que fosse possível aplicar as regras 
de transição escolhidas pela interessada, o prazo limite para sua titularização em cargo público de 
provimento efetivo/estatutário, corresponderia a 31/12/2003 (data de publicação da Emenda 
Constitucional nº 41/2003). Porém, referida titularização ocorreu apenas no ano de 2006, por força de 
lei municipal. Nesse sentido, também não se aplicam as regras de transição da Emenda Constitucional 
nº 41/2003 ao Regime Próprio de Previdência instituído após a sua entrada em vigor. Diante de tal 
cenário, como a servidora não se enquadra nas regras de transição previstas no artigo 6º de referida 
Emenda, a negativa de registro de sua aposentadoria é medida que se impõe. Por fim, acolho o opinativo 
do Ministério Público de Contas, determinando à autarquia previdenciária que apresente, no prazo de 
30 (trinta) dias, a comprovação da correção do valor do benefício e de seu fundamento legal. Ante o 
exposto, acompanhando as manifestações uniformes, VOTO pela negativa de registro do ato de 
concessão da aposentadoria em apreço, pois inaplicáveis as regras de transição previstas na Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Determino à autarquia previdenciária que junte aos autos, no prazo de 30 
(trinta) dias, a comprovação da correção do valor do benefício e de seu fundamento legal. Em 
observância ao Prejulgado 11, o Município deverá cientificar a interessada do teor desta decisão. 
Acórdão nº 378/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 75, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 
4.5. Revisão de pensão. Inclusão de filho do servidor segurado no rol de beneficiários. 
Percepção de proventos relativos à aposentadoria por invalidez pelo interessado. Previsão do 
artigo 42, II, “b” da Lei Estadual nº 12.398/98 no sentido de que a ausência de renda é um dos 
requisitos para concessão de pensão a filho dependente. Possibilidade de acumulação de 
benefícios, conforme jurisprudência do Tribunal. Dependência econômica verificada por meio 
de critérios materiais, de acordo com o caso concreto. Presunção de que, no presente caso, há 
dependência econômica do interessado, haja vista a gravidade de sua condição clínica e o 
baixo valos dos proventos que recebe. Legalidade e registro. Embora a percepção dos proventos 
pelo beneficiário pudesse, em tese, descaracterizar o atendimento ao requisito de ausência de renda, há 
precedentes deste Tribunal no sentido de que é permitido o acúmulo nesses casos, conforme indicado 
pela Unidade Técnica. No caso concreto, a gravidade da condição clínica do interessado – diagnosticado 
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com “sequelas de traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo e as não especificadas” – é, a 
meu juízo, elemento suficiente para que se presuma a sua relação de dependência econômica com o 
segurado, tendo em vista as necessidades médicas especiais que o quadro exige – não supríveis, para 
fins de subsistência básica digna, por proventos no valor de apenas um salário mínimo. Assim, 
acompanhando as manifestações uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas 
(peça 13), proponho que o Tribunal considere legal e determine o registro do presente ato. Acórdão nº 
397/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 75, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 

4.6 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Termo inicial. Benefício previdenciário. Fraude. O 
termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU no caso de 
concessão fraudulenta de benefício previdenciário é a data do último pagamento indevidamente 
realizado. Acórdão nº 762/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.7 Ex- combatente. Pensão por morte. Direito vedado à viúva que voltar a casar-se. União 

estável. Condição de companheira. Impedimento. A questão aqui devolvida diz respeito ao direito 

de viúva perceber pensão especial de ex-combatente (correspondente à deixada por um segundo-

tenente das Forças Armadas), em face do disposto no art. 2º, V, da Lei n. 8.059/1990, vigente ao tempo 

do óbito do instituidor. A referida lei, ao dispor sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da 

Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes, considera viúva "a mulher com quem o ex-combatente 

estava casado quando falecera, e que não voltou a casar-se". De outro lado, em atenção ao princípio da 

isonomia, o art. 226, § 3º da Constituição Federal reconheceu a união estável como entidade familiar e 

estabeleceu que não poderia haver discriminação dos companheiros em relação aos cônjuges. A norma 

legal aqui tida por contrariada prevê que apenas a ex-esposa do militar falecido que contrair novas 

núpcias perderá a condição de viúva para perceber a pensão. No entanto, da mesma maneira que não 

pode haver discriminação para a companheira receber pensão ao lado da ex-esposa, à mingua de 

expressa previsão legal, a convivência marital não convolada em núpcias também pode servir de 

obstáculo para viúva ser beneficiada com a pensão, embora silente a norma acerca da união estável. O 

fato de o preceito legal omitir a convivência em união estável não obsta a que tal status venha a ser 

considerado. A interpretação expansiva para o bônus também permite o ônus. No caso presente, a 

partir do momento em que a autora passou conviver maritalmente com outra pessoa, deixou de atender 

requisito legal para a percepção da pensão almejada, na condição de viúva, embora a dicção legal não 

se refira especificamente à união estável como óbice, mas apenas a novo casamento. Assim como a 

ausência de menção da união estável não mitiga o direito da companheira ao pensionamento, o fato de 

o art. 2º, V, da Lei n. 8.059/1990 citar apenas o novo casamento como empecilho ao direito da viúva 

não exclui a companheira. REsp. 1.386.713-SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 668, 

disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

 

4.8 Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Averbação de tempo de serviço. Estágio profissional. 

Bolsista. A participação de aluno como bolsista no Programa Bolsa de Trabalho (estágio 

profissionalizante), instituído pelo Decreto 69.927/1972, não se confunde com a figura de aluno-

aprendiz (art. 32 da Lei 3.552/1959), que autoriza a averbação de tempo de serviço na forma 
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reconhecida pela Súmula TCU 96. Acórdão nº 526/20, Boletim de Pessoal TCU nº 77, disponível em: 

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

 

4.9 Pensão civil. Dependência econômica. Filho. Maioridade. Invalidez. É ilegal a concessão 

de pensão a filho maior inválido quando houver prova da ausência de dependência econômica em 

relação ao servidor falecido que instituiu o benefício. Acórdão nº 2352/20, Boletim de Pessoal TCU nº 

77, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-

pessoal.htm.  

 

5. Direito Tributário 
 
5.1. ICMS. Sacolas plásticas. Bandejas. Fornecimento para transporte ou acomodamento de 
produtos. Essencialidade. Inexistência. Filmes e sacos plásticos. Comercialização. Produtos 
de natureza perecível. Insumos essenciais. Direito de creditamento do tributo. Sacolas plásticas 
fornecidas aos clientes para o transporte ou acondicionamento de produtos, bem como bandejas, não 
são insumos essenciais à atividade dos supermercados, de modo que não geram creditamento de ICMS. 
Controverte-se a respeito da imprescindibilidade do fornecimento de sacolas plásticas, filmes plásticos 
e bandejas de isopor na comercialização dos produtos vendidos em supermercado, para fins de 
creditamento do ICMS. Os insumos que geram direito ao creditamento são aqueles que, extrapolando 
a condição de mera facilidade, se incorporam ao produto final, de forma a modificar a maneira como 
esse se apresenta e configurar parte essencial do processo produtivo (AgInt no REsp 1.802.032/RS, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 27/8/2019). O 
Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, para fins de creditamento de ICMS, 
é necessário que o produto seja essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado 
insumo. As sacolas plásticas são colocadas à disposição dos clientes, para acomodar e facilitar o 
carregamento dos produtos; os sacos e filmes plásticos, transparentes e de leve espessura, envolvem os 
produtos perecíveis (como carnes, bolo, torta, queijos, presuntos) e revestem e protegem o alimento; 
as bandejas acomodam o produto a ser comercializado. As sacolas plásticas, postas à disposição dos 
clientes para o transporte dos produtos, não são insumos essenciais à comercialização de produtos 
pelos supermercados. As bandejas não são indispensáveis ao isolamento do produto perecível, mas 
mera comodidade entregue ao consumidor, não se constituindo em insumo essencial à atividade da 
recorrida. Filmes e sacos plásticos, utilizados exclusivamente com o propósito de comercialização de 
produtos de natureza perecível, são insumos essenciais à atividade desenvolvida pelo supermercado, 
cuja aquisição autoriza o creditamento do ICMS. REsp 1.830.894-RS, Informativo de Jurisprudência 
do STJ nº 666, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 
5.2. Serviços de telecomunicações. Interconexão internacional. "Tráfego sainte". Remessa de 
pagamento a pessoa domiciliada no exterior. Tratado internacional. Exclusão restrita aos 
tributos incidentes sobre serviços importados. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. Incidência. O Regulamento das 
Telecomunicações Internacionais - RTI só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, 
não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento, como o IRPJ e a CIDE. 
Inicialmente, ressalta-se que o Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI foi 
incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Legislativo n. 67/1998 e pelo Decreto n. 
2.962/1999, juntamente com a Constituição e a Convenção da União Internacional de 
Telecomunicações - UTI. A pessoa jurídica localizada no Brasil, para finalizar a prestação do serviço a 
usuário interno que faz ligação para outro país, utiliza as redes de prestadoras do serviço localizadas no 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A96/sinonimos%253Dtrue?uuid=f8af9d00-72bf-11ea-86d4-8de78f937867
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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exterior; é o que se denomina de "tráfego sainte". Oportuno notar que a prestadora do serviço, no Brasil, 
importa o serviço da pessoa estrangeira para finalizar sua prestação de serviços no mercado consumidor 
interno. Invocando norma de tratado internacional, as recorrentes defendem ter direito à isenção de 
imposto de renda e contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os valores que remetem 
ao exterior em razão dos contratos de interconexão das redes de telefonia (o consumidor brasileiro liga 
para o exterior). O art. 7º da Lei n. 9.779/1999 estabelece a retenção, na fonte, do imposto de renda 
incidente sobre a remessa de dinheiro ao exterior para o pagamento de serviços, enquanto o art. 2º, §§ 
2º e 3º, da Lei n. 10.168/2000 institui a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o 
referido pagamento. Mas o RTI, no item 6.1.3, dispõe que o tributo a incidir sobre o preço do serviço 
internacional deve considerar apenas aqueles serviços faturados aos clientes. Dessa forma, se houver 
previsão de incidência de tributo sobre a tarifa cobrada do usuário (taxes de perception / taxa de percepção 
/ tarifa usuário) pela importação do serviço de telecomunicação internacional, esse tributo deve ser 
recolhido somente sobre o que for cobrado do consumidor. O referido item do RTI trata, assim, da 
tributação de importação do serviço internacional de telecomunicações e da base de cálculo a ser 
considerada. Com relação à prestação do serviço, o art. 155, § 3º, da Constituição Federal dispõe que, 
"à exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo [ICMS] e o art. 153, I e II 
[impostos de importação e exportação], nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas 
a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 
País", e o art. 149, § 2º, II, da CF que, "as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 
de que trata o caput deste artigo incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou 
serviços". Pelo contexto, revela-se inequívoco que a regra do tratado internacional só alcança os tributos 
incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa 
do pagamento – fato submetido a outras hipóteses de incidência, como o IRPJ e a CIDE, nos termos 
do art. 7º da Lei n. 9.779/1999 e do art. 2º da Lei n. 10.168/2000. REsp 1.772.678, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 667, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  
 
5.3. Crimes contra a ordem tributária. Tributos estaduais ou municipais. Causa de aumento. 
Art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. Caracterização de grave dano à coletividade. Equivalência a 
créditos prioritários ou grandes devedores. A controvérsia cinge-se a saber qual parâmetro deve ser 
adotado para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 para tributos 
estaduais ou municipais. Para aplicar a majorante do grave dano à coletividade em relação a tributos 
federais adota-se, analogamente, para tributos federais o critério já administrativamente aceito na 
definição de créditos prioritários, critério fixado pelo art. 14, caput, da Portaria n. 320/PGFN. Tratando-
se de tributos estaduais ou municipais, porém, o critério para caracterização do grave dano à 
coletividade deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos 
(grandes devedores) para a fazenda local. Destaca-se que tratando-se de crime, o dano tributário deve 
considerar todos acréscimos legais (juros, multa, etc.), pois incidentes obrigatoriamente pela falta de 
cumprimento da obrigação legal de recolhimento adequado e tempestivo dos tributos. REsp n. 
1.849.120-SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 668, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 
6. Direito Processual  
 
6.1. Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta de sessão. É desnecessária a intimação 
pessoal acerca da data da sessão em que o processo será julgado, sendo suficiente a publicação da pauta 
de julgamento no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário Eletrônico). Acórdão 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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nº 1432/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 301, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

6.2. Direito Processual. Tomada de contas especial. Intempestividade. Instauração. Princípio 
da Ampla Defesa. Princípio do contraditório. Prejuízo. O transcurso do lapso de dez anos para 
dispensa de instauração da tomada de contas especial, apesar de admitido em tese, precisa ser avaliado 
em confronto com os elementos disponíveis em cada caso, com o objetivo de verificar se houve, de 
fato, prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Acórdão 2334/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU Nº 301, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

6.3. Direito Processual. Citação. Solidariedade. Solidariedade passiva. Credor. É ilegal a 
concessão de pensão a filho maior inválido quando houver prova da ausência de dependência 
econômica em relação a servidor falecido que instituiu o benefício. Acórdão 2352/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU Nº 301, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

6.4. Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Defesa de responsável. Notificação. Ausência. 
Nulidade. Não é causa de nulidade a ausência de comunicação ao responsável do deferimento de seu 
pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa, cabendo a ele acompanhar o desfecho do 
pleito (art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU). Acórdão 615/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU Nº 301, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 

6.5 Processo administrativo. Cadastro e peticionamento no Sistema Eletrônico de 
Informações. Intimação eletrônica. Presunção de ciência. Regularidade.  O cadastro e o 
peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações denotam a ciência de que o processo 
administrativo tramitará e forma eletrônica. Registre-se, inicialmente, que, para o peticionamento no 
sistema eletrônico na Administração Pública, foi necessário que o representante legal da impetrante 
realizasse o preenchimento e aceitação de cadastramento com os "dados para a comunicação oficial". 
Assim, não há falar em falta de intimação para efetuar regularizações no processo administrativo, tendo 
a parte ciência de que o processo e suas respectivas intimações prosseguiriam da forma eletrônica. 
Ressalta-se que a comunicação eletrônica atende plenamente à exigência de assegurar a certeza da 
ciência pelo interessado, como exige a Lei n. 9.784/1999 (art. 26, §3º), que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. MS 24.567-DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/. 
 
6.6 Direito Processual. Citação. Validade. Endereço. Receita Federal do Brasil. AR. Para 
a validade da citação, não é necessário que a comunicação processual seja pessoalmente entregue ao 
destinatário, bastando que o ofício com o aviso de recebimento dos Correios (AR) seja recebido no 
endereço do responsável, obtido em fonte de dados oficial, a exemplo da base da Receita Federal. 
Acórdão nº 680/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

6.7 Direito Processual. Embargos de declaração. Reiteração. Protelação. Efeito 
suspensivo. Trânsito em julgado. No caso de reiterada oposição de embargos declaratórios, com 
intuito manifestamente protelatório, esses serão recebidos como mera petição e não impedirão a 
consumação do trânsito em julgado da deliberação condenatória (art. 287, § 6º, do Regimento Interno 

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/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
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do TCU). Acórdão nº 687/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
6.8 Direito Processual. Embargos de Declaração. Efeito suspensivo. Prazo. Interrupção. 

Código de Processo Civil. No âmbito do TCU, diferentemente da disciplina do CPC (art. 1.026), os 

embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição dos demais recursos, não havendo 

interrupção da contagem (art. 34, § 2º, da Lei 8.443/1992 c/c art. 287, § 3º, do Regimento Interno do 

TCU). As regras próprias e específicas do processo de controle externo prevalecem sobre as normas 

processuais comuns. Acórdão nº 731/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 

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

 

6.9 Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Empate. Ministro presidente. Voto. 

No caso de empate na votação, o julgamento fica suspenso até o pronunciamento do presidente do 

colegiado competente, que poderá ocorrer a qualquer tempo, sem que seja necessário ato formal para 

exclusão e posterior inclusão do processo em pauta. Acórdão 741/20, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 303, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

6.10 Direito Processual. Recurso. Fato novo. Recurso de reconsideração. Admissibilidade. 

Prazo. É ônus do recorrente, na interposição de recurso de reconsideração fora do prazo de quinze 

dias, mas dentro do período de 180 dias, apontar qual o fato novo a ensejar o recebimento do apelo 

(art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2º, do Regimento Interno do TCU). Não 

cabe ao Tribunal inferir ou buscar, entre os argumentos, alegações e documentos trazidos, qual o fato 

novo com eficácia sobre a prova produzida a ser considerado para o conhecimento do recurso. Acórdão 

nº 3789/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 303, disponível em: 

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