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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1 Licitações e Contratos  
 

1.1.1 Convênio. Acordo de Cooperação. Requisito. Transferência de Tecnologia. 
Medicamento. Registro sanitário.  

1.1.2 Convênio. Acordo de cooperação. Requisito. Medicamento. Transferência de 
tecnologia. Patente. 

1.1.3 Contrato Administrativo. Tercerização. Vedação. Funasa. Atividade-meio. 
Exceção. Consulta. 

1.1.4 Convênio. Organização Social. Seleção. Funasa. Saneamento. Entidade filantrópica. 
Entidade sem fins lucrativos. Consulta.  

1.1.5 Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação de licitante. 
Recuperação judicial.  

1.1.6 Contrato Administrativo. Prorrogação de Contrato. Serviços Contínuos. 
Declaração de Inidoneidade. 

1.1.7 Contrato Administrativo. Terceirização. Medição. Qualidade. Detalhamento. 
Pagamento. Critério.  

1.1.8 Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à aplicação da multa prevista 
no artigo 5º, § 1º, da Lei Federal nº 10.028/2000. Decisão em consonância à 
jurisprudência desta Corte. Precedência dos Embargos para fins de suprir a omissão.  

1.1.9 É possível exigir piso salarial mínimo acima daquele estabelecido em convenção 
coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no 
edital da licitação são compatíveis com os preços pagos pelo mercado para serviços 
com tarefas de complexidade similar.  

1.1.10 É ilegal e inconstitucional a sub-rogação da contratada, mesmo havendo previsão 
contratual e anuência da Administração, por contrariar os princípios da moralidade 
e da eficiência, o princípio da supremacia do interesse público, o dever geral de 
licitar (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) e os artigos 2º, 72 e 78 e inciso 
VI da Lei nº 8.666/1993.  

1.1.11 Quando os administradores de determinada empresa, em razão de ela se encontrar 
na iminência de sofrer sanção administrativa restritiva de direito, transferem o seu 
acervo técnico a outra empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo 
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específico de continuar as atividades de primeira, resta caracterizada a hipótese de 
sucessão  fraudulenta, cabendo estender à sucessora os efeitos da penalidade 
aplicada à sucedida.  

1.1.12 É indevida a prorrogação de contrato de prestação de serviços contínuos celebrado 
com a sociedade empresária que, na vigência do contrato, seja declarada inidônea 
para contratar com a Administração (art. 46 da Lei 8.443/1992) ou que tenha os 
efeitos dessa sanção a ela estendidos. Se a contratada deve manter os requisitos de 
habilitação durante a execução do contrato (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993), 
deve, por consequência, deter essa condição quando da sua prorrogação.  

1.1.13 Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação judicial, desde 
que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando 
que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do 
procedimento licitatório.  

1.1.14 Irregularidades na contratação de serviços terceirizados de caráter continuado – 
implantação, administração e gerenciamento das frotas de veículos.  

1.1.15 Contratações diretas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
1.1.16 Concessão de medida cautelar – compra emergencial de material hospitalar para o 

combate à pandemia de coronavírus (COVID-19) – indícios de superfaturamento.  
1.1.17 Convênio. Instrumentos congêneres. Parceria. Termo de fomento. 

Acompanhamento e fiscalização. Designação de servidor. 
1.1.18 Patrimônio. Câmara municipal. Utilização de sala por particulares. Instrumento 

jurídico. Requisitos. 
1.1.19 Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Patrimônio líquido. 

Limite mínimo. Justificativa. 
1.1.20 Licitação. Registro de preços. Vedação. Normalização.  
1.1.21 Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Contratação emergencial. 

Coronavírus. COVID-19. Princípio da motivação. 
1.1.22 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Conta corrente específica. 

Transferência e recursos. 
1.1.23 Consulta. Nas contratações diretas, por dispensa com base no valor, de que tratam 

os incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, não é possível deixar de exigir a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, prevista no art. 29 da Lei nº 
8.666/1993, ressalvada a possibilidade, devidamente motivada, de dispensa da 
certidão estadual para Municípios e da municipal para órgãos do Estado, em 
conformidade com o precedente contido no Acórdão nº 1356/08, deste Tribunal 
Pleno, bem como, de outras exigências de natureza formal que não prejudiquem a 
adequada e necessária verificação do risco de contratação.  

1.1.24 Consulta. Contratação do profissional do setor artístico. Inexigibilidade de licitação. 
Art. 25, III, da Lei de Licitações. Decisões não vinculantes desta Corte. Necessidade 
de demonstração da consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião 
pública, mediante justificativa escrita, baseada em informações documentadas. 
Verificação da viabilidade fiscal do gasto. Justificativa do valor e comprovação da 
regularidade fiscal do contratado.  

1.1.25 Representação da lei nº 8.666/1993. Pregão Presencial. Contratação de empresa 
especializada em limpeza pública urbana, com fornecimento de mão de obra, 
veículos, equipamentos de apoio, bem como todos os materiais essenciais à 
prestação de serviços. Concessão de cautelar para suspender a licitação. Exigência 
de registro da empresa e dos responsáveis técnicos no CREA e ou no CAU. 
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Responsável técnico pertencente ao quadro permanente da empresa licitante. 
Pareceres uniformes. Procedência parcial. Determinações de correções do edital.  

1.1.26 Consulta. Formalização de convênio administrativo entre municípios sem repasse 
financeiro para utilização de hospital, com contratação de profissionais e reposição 
de medicamentos. Possibilidade.  

1.1.27 Consulta. Sociedade de Economia Mista. Liquidação. Advogado. Inexistência. 
Inviabilidade. Contratação Temporária. Licitação. Reforma de prejulgado. 

1.1.28 Embargos de Declaração. Alegação de Omissão na deliberação do Tribunal Pleno. 
Suposta falta de indicação precisa do efetivo dano. Omissão inexistente. Revisão 
contratual no lugar de reajuste. Dano ao erário.  

1.1.29 Representação. Licitação. Modalidade licitatória indevida. Orçamento incompleto. 
Obrigatoriedade de utilização de outra modalidade licitatória. Competividade. 
Burla. Aditivo com serviços previsíveis.  

1.1.30 Representação. Município. Contrato. Licitação. Fragmentação de despesa. Dispensa 
irregular de licitação. 

1.1.31 Tomada de Contas Especial. Convite. Pagamento Irregular. Execução não 
comprovada. Inexistência de Comprovação de entrega de convites. Mínimo legal. 
Três empresas do ramo. Responsabilização. Parecerista jurídico. Comissão de 
licitação. 

1.1.32 Responsabilidade. Licitação. Contratação direta. Nepotismo.  
1.1.33 A fixação, para fins de habilitação, de percentual de patrimônio líquido mínimo em 

relação ao valor estimado da contratação (art. 31, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666/1993) 
deve ser justificada nos autos do processo licitatório, realizando-se o estudo de 
mercado com vistas a verificar o seu potencial restritivo, sob pena de violação ao 
art. 3º, § 1º inciso I, do Estatuto da Licitações.   

1.1.34 Os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo 
coronavírus (COVID-19) devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, 
por meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da necessidade de 
contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as 
respectivas memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado 
(art. 4º-E, § 1º, da Lei nº 13.979/2020).  

1.1.35 Convênio. Verbas Federais. Restituição.  
1.1.36 Transporte coletivo. Contrato público de concessão. Higidez. Disciplina normativa.  

 
1.2. Pessoal  

 
1.2.1. Cabe à legislação, no âmbito do ente instituidor do benefício, estabelecer as 

condições a serem satisfeitas pelo servidor para se enquadrar na posição de 
beneficiário do auxílio alimentação.  

1.2.2. Admissão temporária de pessoal municipal. Funções não temporárias. Decisão 
diretamente de mérito. Legalidade. Registro. Multas. Recomendações. 

1.2.3. Admissão de Pessoal. Legalidade e registro. Determinações para observância do 
disposto na IN nº 142/2018.  

1.2.4. Consulta. Solicitação de declaração de vacância do cargo para fins de posse em 
outro cargo público inacumulável. Cômputo do período aquisitivo de férias relativo 
ao cargo anterior. 

1.2.5. Tomada de Contas Extraordinária. Irregularidade na contratação de empresa para 
a realização de atividades típicas de servidores públicos. Tercerização irregular de 
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serviços contábeis e jurídicos. Ofensa ao Prejulgado nº 6 desta Corte de Contas e à 
regra geral do concurso público. Aplicação de multas.  

1.2.6. Admissão de pessoal. Falhas formais no processo de publicação do ato de 
nomeação, posse e exercício. Legalidade e registro, com a expedição de 
recomendação.  

1.2.7. Admissão de pessoal. Alimentação de dados no SIAP. Legalidade e registro com 
recomendação.  

1.2.8. Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Despesas com servidores 
vinculados. Acúmulo ilegal de cargos públicos. Manifestações uniformes. 
Irregularidades. Imputação de Multa.    

1.2.9. Plano de saúde da iniciativa privada para atender aos servidores públicos. Vedação 
para os agentes políticos. 

1.2.10. Pessoal. Acumulação de cargos. Gestor do RPPS e Secretário de Finanças. 
Segregação de funções. 

1.2.11. Pessoal. Pensão civil. Redutor. Cálculo. Paridade. Marco temporal. 
1.2.12. Pessoal. Sistema S. Nepotismo. Função de confiança.  
1.2.13. Admissão de Pessoal. Concurso Público. Manifestações uniformes da unidade 

técnica e do Ministério Público de Contas. Registro, com emissão de 
determinações.  

1.2.14. Denúncia. Exercício do cargo de procurador geral de município e advocacia 
privada. Infração de índole disciplinar cabível de apuração pela OAB. 
Irregularidade na contratação de advogado. Violação ao Prejulgado nº 6. 
Procedência parcial, aplicação de multa e expedição de notificação à OAB. 

1.2.15. Administração Pública. Coronavírus. Pessoal temporário. Cargo em Comissão. 
Prestador de serviços.  

1.2.16. Pessoal. Remuneração. Teto Constitucional. Auxílio alimentação. Verba 
indenizatória.  

1.2.17. Pessoal. Licença para tratamento de saúde. Licença à gestante. Auxílio-reclusão. 
Responsabilidade financeira.   

1.2.18. Consulta. Ouvidoria. Poder Legislativo Municipal. Lei nº 13.460/2017. Cargo de 
Ouvidor. Vereador designado. Função gratificada. Servidor efetivo. Funções 
anteriores extintas por lei. Designação para novas funções. Fundamento distinto. 
Possibilidade.  

1.2.19. Consulta. Subsídio de Vereador Presidente de Câmara Municipal. Caso concreto. 
Não conhecimento. Encaminhamento de Prejulgados.  

1.2.20. Consulta. Município. Servidor. Teto Remuneratório. Acúmulo da cargos e funções.  
1.2.21. Consulta. Servidores. Cargos comissionados. Gratificação Especial. Atividades 

extraordinárias. Caráter transitório. Esforço adicional. Não caracterização de 
atividades de direção, chefia ou assessoramento. 

1.2.22. Denúncia. Nomeação de Procurador. Filho do Chefe de Gabinete do Prefeito. 
Nepotismo. Procedência.  

1.2.23. Representação. Município. Servidores. Cargo inexistente. Cargo comissionado. 
Funções de caráter permanente. Cumprimento adequado de jornada de trabalho. 
Multa.  

1.2.24. Pessoal. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração pública. Vínculo. 
Interrupção. Consulta.  

1.2.25. Remoção de Pessoal. Ajuda de Custo. Ministério Público da União.  
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1.2.26. Quintos. Requisito. Cargo efetivo. Poder Judiciário. Gratificação de Atividade 
Externa. Gratificação de representação de gabinete.  

1.2.27. Quintos. Marco temporal. Tempo residual. Décimos. Incorporação.  
1.2.28. Vacância. Requisito. Professor. Afastamento de pessoal. Admissão de pessoal.  
1.2.29. Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Interrupção. Vínculo.  
1.2.30. Quintos. Alteração. Base de Cálculo. Cargo em comissão. Função de confiança.  
1.2.31. Adicional por tempo de serviço. Empresa privada. Empresa pública. Sociedade de 

economia mista. Estado-membro. Município. Anuênio.  
1.2.32. Pensão civil. Redutor. Cálculo. Paridade. Marco temporal.   
1.2.33. Designação de escriturário para cargo de nível superior e imposição de realização 

de concurso público.   
1.2.34. Constitucional e Administrativo. Servidores Públicos. Atuação remunerada em 

Conselho de Administração Federal e Fiscal de Empresas Estatais. 
Constitucionalidade.  

1.2.35. Cargo técnico com formação em Direito: autarquia estadual e atribuições de 
procurador do Estado.  

1.2.36. Procurador municipal e interposição de recurso extraordinário.  
1.2.37. Ação Direita de Inconstitucionalidade. EC 98/107. Servidores dos Territórios 

Federais. Amapá e Roraima. Alegada ofensa à cláusula pétrea dos direitos e 
garantias individuais (art. 60, § 4º, IV, CFRB). Ausência de violação ao núcleo 
essencial ou de tendência a abolir o princípio do concurso público. Situação 
excepcional. Desenvolvimento da Federação. Isonomia material. Dignidade 
humana protegida. Ação direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada 
improcedente.   

1.2.38. Recurso Extraordinária. Repercussão geral. Constitucional. Administrativo. 
Reestruturação de Quadro Funcional. Aglutinação, em uma única carreira, de 
cargos de carreira diferenciadas. Inconstitucionalidade, por dispensar o concurso 
público.  

 
1.3 Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Débito. Juros de Mora. Termo Inicial. Irregularidade. Correção 

Monetária.  
1.3.2 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Abrangência. Transferência. 

Capacidade técnico-operacional. Sucessão. Fraude. 
1.3.3 Tomada de Contas Extraordinária. Obras de recape asfáltico. Relatório indica: 

irregularidade na espessura e no grau de compactação do asfalto, na resistência à 
tração por compressão diametral e no teor de betume, além de pagamento a maior. 
Impropriedades não comprovadas. Regularidade com ressalvas.  

1.3.4 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Despesas comprovadas por meio 
de recibo simples. Despesa registrada em duplicidade. Documentos e justificativas 
apresentadas. Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalvas e 
expedição de recomendações.  

1.3.5 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Irregularidades. Pagamento de 
despesas a título de custo operacional. Pagamento de retenções de impostos e 
contribuições e outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Restituição ao erário. 
Responsabilidade solidária. Desconsideração da personalidade jurídica. 
Irregularidade de contas.  
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1.3.6 TCMGO E MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 2, que 
recomenda a observância de regras para flexibilização de funcionamento do 
comércio local. 

1.3.7 TCMGO E MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 3, que reitera 
aos gestores da saúde a obrigatoriedade da notificação compulsória para os casos 
suspeitos de COVID-19. 

1.3.8 TCMGO E MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº4, que trata da 
suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos durante a vigência do 
Decreto  nº 9.653/20. 

1.3.9 Tomada de Contas – ausência de comprovação da execução de despesas pelo 
Presidente da Câmara Municipal – imputação de débito. 

1.3.10 Contabilidade. Registro contábeis. Divergências. Saldo ajustado de contas 
contábeis e saldo ajustado de banco.  

1.3.11 Contabilidade. Resultado orçamentário e deficitário. Contingenciamento de 
despesas e da movimentação financeira.   

1.3.12 Despesa. Verba indenizatória. Compatibilidade com o conceito de indenização.  
1.3.13 Planejamento. Crédito adicionais. Regularização de créditos por retroatividade da 

lei.  
1.3.14 Responsabilidade. Multa. Correção monetária. Marco temporal. Recurso. 

Provimento parcial. 
1.3.15 Responsabilidade. SUS. Débito. Solidariedade. Medicamento. Nota fiscal.  
1.3.16 Tomada de Contas Especial. Irregularidades: a) pagamentos realizados em 

dinheiro/espécie; b) despesas fora da vigência; c) despesas por serviços de plantão 
médico indevidas; d) despesas pagas com juros; e) despesas com pessoal, não 
previstas no plano de trabalho. Inscrição de débito em dívida ativa do Município. 
Pela irregularidade das contas especialmente tomadas, com aplicação de sanção, 
determinação de devolução parcial dos recursos e outras medidas. Ressalva do item 
atinente a utilização de recursos com o pagamento de tarifas bancárias. 

1.3.17 Prestação de contas anual. Exercício de 2011. Pela irregularidade das contas, em 
virtude do fracionamento de despesas. Ressalvas. Aplicação de Multas.  

1.3.18 Poder legislativo. Câmara Municipal. Terceirização. Consultoria. Serviços 
advocatícios. Serviço contábil.  

1.3.19 Denúncia. Câmara dos Vereadores. Processo Legislativo. Disponibilização 
Intempestiva. Princípio da Legalidade. Princípio da Publicidade. Princípio da 
Transparência. Lei da Acesso à Informação.  

1.3.20 Auditoria in loco. IMPRES. Regularidade das receitas. Projeto de lei. Ausência de 
demonstrativos financeiros e orçamentários. Equalização do déficit atuarial 
previdenciário. Equilíbrio atuarial.  

1.3.21 Consulta. Câmara Municipal. Limites de despesas. Critérios. IBGE. Estimativa 
Populacional Anual.  

1.3.22 Representação. Município. Repasse do duodécimo. Legislativo. Atraso. Valor 
inferior. Multa.  

1.3.23 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 
Comunicação. Rede de Controle da Gestão Pública.  

1.3.24 Responsabilidade. Contrato administrativo. Liquidação da despesa. Atestação.  
1.3.25 Verbas destinadas à educação e bloqueio judicial.  
1.3.26 COVID-19 e responsabilização de agentes públicos  
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2. Direito Constitucional  

2.1 Transparência. Audiência Públicas. Discussão e elaboração da LOA. Convocação 
por meios de comunicação tradicionais. 

2.2 Competência do TCU. Administração Federal. Abrangência. Dano moral. Tomada 
de Contas Especial.  

2.3 Inquérito para investigar “Fake News” e ameaças contra o STF: constitucionalidade 
2.4 Tribunal de Contas e autonomia municipal 
2.5 Celebração de acordo de leniência e declaração de idoneidade pelo TCU.  
2.6 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 12.009/2009. Regulamentação do 

transporte por meio de motocicleta ou motoneta, de mercadorias (moto-frete) e de 
passageiros (mototáxi). Direito à saúde. Proteção insuficiente. Alegação. 
Improcedência. Razoabilidade. Proporcionalidade. Observância. Ação Direta 
Julgada Improcedente. 

 
3. Direito Financeiro 

3.1 Finanças Públicas. FCDF. Tributo. Contribuição previdenciária. Retenção. Credor. 
Recolhimento.  

3.2 Finanças Públicas. Despesa Pública. Empresa Estatal não dependente. Empresa 
estatal dependente.  Responsabilidade fiscal. Consulta.  

3.3 A captação de recursos municipais pelas cooperativas de crédito aplica-se a 
administração direta municipal, incluída a Câmara Municipal, e às suas entidades da 
administração indireta, bem como às empresas por elas controladas.  

3.4 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Precatório. Honorários advocatícios. 
Tomada de contas especial.  

3.5 Prestação de contas de transferência voluntária. Triangulação. Entidade 
repassadora constituída com a finalidade de fomentar e executar atividades e 
serviços não exclusivos do Estado. Administração de recursos e de fundos 
financeiros públicos, destinados ao desenvolvimento urbano, regional e 
institucional. A forma adotada para os repasses de recursos não configura, de per si, 
uma irregularidade, visto que o pagamento de imposto de renda não constitui 
necessariamente, dano ao erário. Atraso de 18 dias no envio da prestação de contas 
parcial referente ao exercício de 2011. Prestação de contas parcial; Ausência de 
prejuízo à análise de contas. Diminuto valor da multa vigente à época. Longo 
decurso do tempo mitigado os aspectos pedagógicos, socioeducativos ou até 
mesmo punitivos de eventual sanção. Não aplicação. Carona. Possibilidade. 
Regularidade das contas com ressalva.   
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Pessoal.  Aposentadoria especial. Policial. Contagem de tempo de serviço. Serviço 
militar. Forças armadas. Consulta.   

4.2 Direito Previdenciário. Alimentação (HRA). Natureza remuneratória. Contribuição 
previdenciária patronal. Incidência.  

4.3 Ato de inativação. Ausência de alimentação do Sistema SIAP. Opinativos pela 
negativa de registro desarrazoada. Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. 
Conversão do feito para alimentação do SIAP. 

4.4 Revisão de Proventos. Desaverbação de tempo excedente. Registro de ato.  
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4.5 Prejulgado. Interpretação das regras de transição das EC 41/03, 47/05 e 70/12 da 
Constituição Federal. Retificação. Aprovação. Enunciados. 

4.6 Recurso de Revista. Ato de inativação. Agente fiscal reenquadrado no cargo de 
auditor fiscal. Jurisprudência dominante do Tribunal determinado o registro de 
aposentadorias em casos análogos, em atenção aos princípios da confiança, 
segurança jurídica e da boa-fé. Dever de manutenção da estabilidade, integridade e 
coerência da jurisprudência da Corte. Provimento.   

4.7 Previdência. RPPS. Empresa contratada. Gestão da entidade previdenciária. 
Normatização de rotinas e procedimentos. Formalização de processos 
administrativos. 

4.8 Pensão. Autos paralisados por 05 anos. Transcorrido 10 anos da protocolização do 
feito. Adoção do tema 445 da Suprema Corte. Registro do ato de pensão.  

4.9 Previdência. Abono de Permanência. RGPS. 
4.10 Consulta. Aposentadoria. Servidores. RGPS. Complementação. Previsão legal. 

Ausência. Teto fixado. Complementação.  
4.11 Consulta. Emenda Constitucional 103/2019. Alíquota de contribuição 

previdenciária. Prazos para a adequação dos estados e municípios. Portaria 1.348 
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Competência da Corte de Contas 
para fiscalização.  

4.12 Recurso de Reexame. Aposentadoria compulsória. Transformação de cargo. 
Educador infantil. Professor. Enquadramento em carreira diversa. Atribuição igual. 
Registro.  

4.13 Pessoal. Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. 
Pensão. Benefício previdenciário. Abono de permanência em serviço. Consulta.  

4.14 Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Aposentadoria. 
Disponibilidade de pessoal. Ausência. Contribuição previdenciária. Consulta.  

4.15 Aposentadoria especial. Policial. Contagem de tempo de serviço. Serviço militar. 
Forças armadas. Consulta.  

4.16 Aposentadoria. Aposentadoria-prêmio. Base de cálculo. Remuneração. 
Vencimentos.  

4.17 Tempo de serviço. Professor. Aposentadoria especial. Magistério. Tempo ficto. 
Marco temporal.  

4.18 Servidor aposentado pelo RGPS e reintegração sem concurso. 
4.19 Benefício previdenciário. Atualização.  
4.20 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Previdência complementar privada. 

Deputados Estaduais. Estado patrocinador. Improcedência.   
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Julgamento. Dano ao Erário. 

Inexistência.   Desconversão. Multa.  

5.2 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso Concreto.  

5.3 Direito Processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Prova (Direito).  

5.4 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Legitimidade. Exceção. Embargos 

de Declaração.  

5.5 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. 

Intempestividade. Notificação. Fase Interna. Arquivamento.  
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5.6 Direito Processual. Competência. Fiscalização do cumprimento de mandados 

judiciais. 

5.7 Direito Processual. Relator. Nulidade. Vício processual.  

5.8 Direito Processual. TCEES. Parecer em Consulta. Revogação. Parecer em 

Consulta TC nº 007/2020.  

5.9 Direito. Processual. Recurso de Revisão. Documento Novo. Admissibilidade. 

Requisito.  

5.10 Direito. Processual. Prova (Direito). Prova ilícita. Processo judicial. Prova 

emprestada. 

5.11 Direito. Processual. Recurso. Fato novo. Recurso de reconsideração. Pedido de 

reexame. 
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
 

1.1.1. Convênio. Acordo de Cooperação. Requisito. Transferência de Tecnologia. 
Medicamento. Registro sanitário. A existência prévia de registro sanitário do medicamento 
objeto de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) não é requisito para a formalização 
do acordo de cooperação técnica. No entanto, as atividades de industrialização, a exposição à 
venda ou a disponibilização do medicamento aos pacientes somente poderão ocorrer depois da 
concessão do registro pelo órgão de vigilância sanitária (art. 12 da Lei 6.360/1976). Acórdão nº 
1171/2020, Plenário. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 310, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/   

1.1.2. Convênio. Acordo de cooperação. Requisito. Medicamento. Transferência de 
tecnologia. Patente. A existência de pedido de registro de patente ou mesmo de patente já 
concedida não impede, por si só, a celebração de Parceria de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) com o objetivo de fabricar o produto patenteado, uma vez que a Lei da Propriedade 
Industrial permite a realização de atos relacionados à invenção protegida por patente 
destinados, exclusivamente, à produção de informações, dados e resultados de testes, visando 
à obtenção do registro de comercialização do produto objeto da patente após a expiração desta 
(art. 43, inciso VII, da Lei 9.279/1996). Acórdão nº 1171/2020, Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 310, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.3. Contrato Administrativo. Tercerização. Vedação. Funasa. Atividade-meio. Exceção. 
Consulta. É possível a contratação da execução indireta da prestação dos serviços acessórios 
ou complementares realizados por servidores efetivos da área técnica da Fundação Nacional da 
Saúde, nos termos da IN MPDG 5/2017 e do Decreto 9.507/2018, desde não estejam 
presentes, na relação entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública, as 
características da pessoalidade e da subordinação, próprias da relação empregatícia, e não se 
incorra nas vedações do art. 3º do mencionado decreto, de modo que, entre outras, não 
constituam atividade inerente às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da 
entidade, salvo disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, ou em extinção. Acórdão nº 1184/2020, Plenário, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 310, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

1.1.4. Convênio. Organização Social. Seleção. Funasa. Saneamento. Entidade Filantrópica. 
Entidade sem fins lucrativos. Consulta.  É possível a seleção de entidades filantrópicas ou 
sem fins lucrativos, mediante chamamento público, para atuar de forma complementar às ações 
de saneamento sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde, nos termos da legislação 
aplicável, a depender do instrumento eleito – a exemplo de contrato de gestão (Lei 9.637/1998), 
termo de parceria (Lei 9.790/1990), termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de 
cooperação (Lei 13.019/2014) –, desde que não envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, 
a delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de 
outras atividades exclusivas de Estado, nem estejam presentes as características da pessoalidade 
e da subordinação na relação entre o pessoal da entidade privada e a entidade pública. É 
obrigatório que os serviços a serem executados estejam mencionados no rol de atribuições 
constante dos estatutos sociais da entidade selecionada, os quais deverão estar registrados em 
cartório, contendo as referidas atribuições, há pelo menos três anos, nos termos do art. 33, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/1179-in-5-de-2017-compilada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.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/leis/l9637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
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inciso V, alínea a, da Lei 13.019/2014, com redação dada pela Lei 13.204/2015. Acórdão nº 
1184/2020, Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 310, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.5. Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Habilitação de Licitante. 
Recuperação Judicial.  Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação 
judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando 
que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 
licitatório. Acórdão nº 1201/2020, Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 310, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.6. Contrato Administrativo. Prorrogação de Contrato. Serviços Contínuos. Declaração de 
Inidoneidade. É indevida a prorrogação de contrato de prestação de serviços contínuos 
celebrado com sociedade empresária que, na vigência do contrato, seja declarada inidônea para 
contratar com a Administração (art. 46 da Lei 8.443/1992) ou que tenha os efeitos dessa sanção 
a ela estendidos. Se a contratada deve manter os requisitos de habilitação durante a execução 
do contrato (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993), deve, por consequência, deter essa 
condição quando da sua prorrogação. Acórdão nº 1246/2020, Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 311, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.7. Contrato Administrativo. Terceirização. Medição. Qualidade. Detalhamento. 
Pagamento. Critério. Na contratação de prestação de serviços em que, pelas características do 
objeto, seja adotada a remuneração por horas trabalhadas, em detrimento da remuneração por 
resultados ou produtos, a Administração deve providenciar o detalhamento do grau de 
qualidade exigido em relação aos serviços e fazer a prévia estimativa da quantidade de horas 
necessárias à sua execução. A ausência de previsões desse tipo conduz ao risco de remuneração 
pela ineficiência (paradoxo lucro-incompetência). Acórdão nº 1262/2020, Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 31 disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

1.1.8. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à aplicação da multa prevista 
no artigo 5º, § 1º, da Lei Federal nº 10.028/2000. Decisão em consonância à 
jurisprudência desta Corte. Precedência dos Embargos para fins de suprir a omissão. 
Da análise do feito, compreende-se assistir razão ao órgão Ministerial no tocante à ocorrência 
de omissão no Acórdão embargado quanto à aplicação da multa prevista no art. artigo 5º, §1º, 
da Lei Federal n.º 10.028/2000. No entanto, a referida sanção a muito vem tendo a sua aplicação 
afastada no âmbito deste Tribunal, que a considerou, por diversas vezes, desproporcional, por 
implicar no pagamento de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, 
atribuindo-se a responsabilidade pessoal. Nesse sentido, citam-se os Acórdãos nº 364/16 - S1C, 
Acórdão nº 116/18-Segunda Câmara, Acórdão de Parecer Prévio 193/16 - S1C, dentre outros. 
Assim sendo, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 
da uniformidade das decisões colegiadas, decido pelo PROVIMENTO dos presentes 
Embargos de Declaração para afastar a omissão no Acórdão recorrido no tocante à não 
aplicação da multa prevista no artigo 5º, §1º, da Lei Federal n.º 10.028/2000, eis que contrária 
à jurisprudência deste Tribunal. Processo nº 46733/20 – Acórdão nº 650/20 – Segunda Câmara 
-, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 77, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13204.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/leis/l8443.htm
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/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344218.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344218.pdf
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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1.1.9. É possível exigir piso salarial mínimo acima daquele estabelecido em convenção 
coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital 
da licitação são compatíveis com os preços pagos pelo mercado para serviços com 
tarefas de complexidade similar. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades em licitação realizada pela Universidade Federal de Ouro Preto, cujo objeto era 
a prestação de serviços de apoio na área de arquitetura e engenharia. Entre as irregularidades 
suscitadas, mereceu destaque a “prefixação, de forma antieconômica, de piso remuneratório de empregados 
terceirizados superior ao piso salarial previsto em Convenção Coletiva de Trabalho”. Chamados em 
audiência, os responsáveis aduziram, em síntese, que: i) deliberações do TCU acenam no sentido 
de que é possível, nos contratos em que há alocação de postos de trabalho, estabelecer valores 
mínimos de remuneração dos trabalhadores a partir de dados obtidos junto a associações e 
sindicatos de cada categoria profissional, assim como de informações fornecidas por outros 
órgãos que tenham contratado o mesmo tipo de serviço; ii) no caso de execução indireta de 
serviços, com alocação de força de trabalho, se a categoria profissional se encontra amparada 
por convenção coletiva de trabalho, ou outra forma de norma coletiva aplicável a toda a 
categoria, em que se determina o valor salarial mínimo, “esse pacto laboral deve ser rigorosamente 
observado nas licitações efetivadas pela Administração Pública e nas contratações dela decorrentes”, entretanto, 
em deliberações mais recentes, “como se verifica no Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário, de relatoria do 
E. Ministro Relator Bruno Dantas”, o TCU reputa ser possível o pagamento de preços acima do 
mínimo estabelecido em convenções coletivas de trabalho, desde que “o gestor comprove que os 
patamares fixados no edital estão compatíveis com os preços pagos pelo mercado em situações de complexidade 
semelhante, à luz do art. 3º da Lei 8.666/1993”; iii) o termo de referência anexo ao edital da licitação 
dispõe que, com relação aos profissionais técnicos em edificações e técnicos em segurança do 
trabalho, o valor adotado deve corresponder a aplicação de percentual sobre o valor de 
referência citado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), pois, em pesquisa de mercado 
realizada, observou-se que o valor de remuneração praticado na região para esses profissionais 
supera o valor indicado na CCT; iv) “com o coeficiente utilizado, o valor de referência para a contratação 
foi compatível com a menor remuneração encontrada na pesquisa realizada”; e v) “a manutenção de proposta 
de remuneração no valor de referência da CCT poderia trazer alto índice de rotatividade de profissionais”, 
prejudicando os trabalhos de forma relevante, “como já ocorrido no passado, com outros profissionais da 
Coordenadoria de Planejamento de Gestão de Projetos da Universidade”. Em seu voto, ao concluir que, 
de fato, “os valores de remuneração fixados no edital eram compatíveis com os preços pagos pelo mercado em 
situações de complexidade semelhante, o que atenderia as exigências fixadas pela jurisprudência recente do TCU 
sobre tema, como o Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário”, o relator manifestou-se pelo acolhimento 
das justificativas apresentadas pelos responsáveis, no que foi acompanhado pelos demais 
ministros. Acórdão 5279/2020 Primeira Câmara, Informativo de Licitações e Contratos do 
TCU nº 390, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.10. É ilegal e inconstitucional a sub-rogação da contratada, mesmo havendo previsão 
contratual e anuência da Administração, por contrariar os princípios da moralidade e 
da eficiência, o princípio da supremacia do interesse público, o dever geral de licitar 
(art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) e os artigos 2º, 72 e 78 e inciso VI da Lei 
nº 8.666/1993. A Segunda Câmara apreciou recurso de reconsideração interposto por empresa 
contra o Acórdão 11.829/2016 daquele colegiado, que, em sede de tomada de contas especial 
instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão da não consecução dos objetivos 
pactuados em contrato de repasse que tinha por objeto obras de pavimentação e drenagem 
urbana no município de Itapaci/GO, julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a 
ao pagamento solidário do débito apurado nos autos. Em suas razões recursais, a empresa 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2758%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f918b9e0-9c52-11ea-869f-e3fcbd3912d0
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A5279%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%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
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A11829%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7277d0b0-9c6b-11ea-8854-898e0ece5878
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alegou, em síntese, que não poderia figurar no polo passivo do processo, uma vez que sub-
rogou o contrato firmado com o município para outra empresa, tendo o TCU desconsiderado 
todas as provas juntadas que comprovavam a execução da obra por parte da empresa sub-
rogada. A unidade responsável pela análise do recurso concluiu pela possibilidade de exclusão 
da recorrente da relação processual, considerando que o contrato firmado entre a contratada e 
o município previa a possibilidade de cessão contratual e que esta operação contou com 
expressa anuência da prefeitura. Além disso, a CEF, cientificada da sub-rogação, teria 
continuado a realização dos pagamentos por meio de transferências bancárias à sub-rogada. 
Dissentindo desse exame, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) pontuou que: “a 
sub-rogação do [contrato] é flagrantemente ilegal, inconstitucional e padece de nulidade absoluta, não 
produzindo efeitos perante terceiros, ainda que tenha havido anuência da prefeitura municipal” e que “desde 
2002, o TCU tem jurisprudência firme e pacífica no sentido de ser vedada a sub-rogação da figura da contratada 
em contratos administrativos, o que estaria evidente na Decisão 420/2002-Plenário que em seu item 8.5 firmou 
entendimento de que, em contratos administrativos, é ilegal e inconstitucional a sub-rogação da figura da 
contratada ou a divisão das responsabilidades por ela assumidas, ainda que de forma solidária, por contrariar 
os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio 
da supremacia do interesse público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI, da Constituição) e os arts. 2.º, 72 e 
78, inciso VI, da Lei 8.666/93”. Citando precedentes sobre o assunto no âmbito dos colegiados 
do TCU, o representante do parquet de contas asseverou que “por meio da Decisão 420/2002-
Plenário, conjugada com o Acórdão 634/2007-Plenário, o Tribunal definiu qual a correta interpretação a ser 
dada aos arts. 72 e 78, VI, da Lei 8.666/1993, deixando assente a ilicitude da subcontratação total do objeto 
contratado e a sub-rogação, total ou parcial, da contratada, admitindo-se somente a subcontratação parcial e a 
alteração subjetiva do contrato quando a contratada passar por processos de fusão, cisão ou incorporação, desde 
que não haja vedação no edital ou no contrato e que, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, sejam atendidos 
determinados requisitos específicos”. Acolhendo a manifestação do MPTCU, o relator afirmou a 
impossibilidade de afastar a recorrente do polo passivo da relação processual, uma vez que a 
sub-rogação realizada é flagrantemente ilegal e inconstitucional. Desse modo, o relator 
considerou “inafastável a responsabilização da recorrente pelos prejuízos causados aos cofres federais, 
independentemente de falhas observadas no repasse dos recursos ou mesmo em relação ao consentimento tácito do 
município de Itapaci/GO ou da Caixa Econômica Federal, ao permitirem a continuidade dos serviços”. 
Seguindo o relator, a Segunda Câmara do TCU conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe 
provimento. Acórdão 5168/2020 Segunda Câmara, Informativo de Licitações e Contratos 
do TCU nº 390, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.11. Quando os administradores de determinada empresa, em razão de ela se encontrar na 
iminência de sofrer sanção administrativa restritiva de direito, transferem o seu acervo 
técnico a outra empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo específico de 
continuar as atividades de primeira, resta caracterizada a hipótese de sucessão  
fraudulenta, cabendo estender à sucessora os efeitos da penalidade aplicada à sucedida. 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão 35/2017, 
realizado pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito 
Federal, cujo objeto era a contratação de empresa para a “prestação de serviços de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva das instalações e equipamentos dos sistemas prediais, bem como de serviços 
eventuais por demanda, nos Edifícios do Ministério da Fazenda, em Brasília/DF”. Entre as irregularidades 
suscitadas, mereceu destaque suposta fraude à licitação, consistente no fato de a empresa 
vencedora ter-se valido, para fins de habilitação, do acervo técnico que lhe fora transferido por 
outra empresa, do mesmo grupo econômico, apenada pelo TCU com a declaração de 
inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992. Em seu voto, o relator destacou que, no 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A420%2520ANOACORDAO%253A2002/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/5/%2520?uuid=7277d0b0-9c6b-11ea-8854-898e0ece5878
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A634%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7277d0b0-9c6b-11ea-8854-898e0ece5878
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A5168%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%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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caso concreto, a empresa vencedora utilizou acervo técnico transferido por sociedade 
empresária que, à época da transferência, a despeito de praticar atos ilícitos revelados com a 
Operação Lava-Jato, ainda não havia sido apenada no âmbito do TCU. Na sequência, enfatizou 
que a jurisprudência do Tribunal sinaliza que são considerados fraudulentos atos praticados 
depois da aplicação da penalidade restritiva de direito, os quais indicam o intento de burlar a 
aplicação da sanção administrativa. Nada impede, contudo, ponderou o relator, que a fraude 
ocorra antes da imputação da penalidade, quando os sócios/administradores, cientes dos ilícitos 
cometidos e das consequências potencialmente daí advindas, “procurem se resguardar esvaziando a 
empresa utilizada para o cometimento dos ilícitos e operacionalizando uma outra sem as máculas da anterior”. 
Entendimento diverso, prosseguiu o relator, estimularia sobremaneira a impunidade e a prática 
de ilícitos, pois bastaria determinada pessoa jurídica cometer uma série de fraudes em licitações 
e, na sequência, antes mesmo de qualquer início de apuração dos fatos, transferir suas atividades 
para uma sucessora, a qual estaria imune à persecução estatal. Na situação em tela, ao iniciar-se 
o procedimento sucessório entre as empresas, “os dirigentes do grupo tinham conhecimento de que o 
esquema criminoso do qual participaram havia sido descoberto, de forma que seria iminente a aplicação de 
penalidades à empresa utilizada para as fraudes”. Para o relator, “pouco importa se os atos que permitiram 
a empresa da holding se habilitar a participar de licitações (transferência do acervo técnico) foram praticados 
antes ou depois da declaração de inidoneidade”, bastando que “fique evidenciado que os tais atos de fraude 
tenham sido praticados de forma intencional, no âmbito de um cenário que permitia deduzir que a empresa iria 
se inviabilizar em razão das persecuções que estavam sendo realizadas no âmbito estatal”. Nesse contexto, 
configurada a fraude sucessória, o Plenário decidiu, anuindo ao entendimento do relator, 
declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, que a sanção de inidoneidade aplicada à 
empresa sucedida, “mediante os Acórdãos Plenário 300/2018 e 825/2018”, estende-se à empresa 
sucessora, vencedora do Pregão 35/2017. Acórdão 1246/2020 Plenário, Informativo de 
Licitações e Contratos do TCU nº 391, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

1.1.12. É indevida a prorrogação de contrato de prestação de serviços contínuos celebrado com 
a sociedade empresária que, na vigência do contrato, seja declarada inidônea para 
contratar com a Administração (art. 46 da Lei 8.443/1992) ou que tenha os efeitos dessa 
sanção a ela estendidos. Se a contratada deve manter os requisitos de habilitação 
durante a execução do contrato (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993), deve, por 
consequência, deter essa condição quando da sua prorrogação. Em autos de 
representação, o TCU tratou das consequências da extensão, à empresa sucessora, dos efeitos 
da declaração de inidoneidade aplicada à empresa sucedida. No caso concreto examinado, a 
extensão dos efeitos da sanção administrativa decorreu de sucessão fraudulenta entre empresas 
do mesmo grupo econômico, em que a empresa sucessora, com objetivo de contornar o 
impedimento legal, recebeu grande parte do acervo técnico de outra empresa que estava prestes 
a ser declarada inidônea para participar de licitações com a Administração Pública por fraudes 
identificadas na Operação Lava-Jato. O termo inicial da declaração de inidoneidade da empresa 
sucedida somente começou a viger depois de a empresa sucessora ter celebrado contrato com 
a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal, decorrente 
do Pregão 35/2017. Em seu voto, o relator destacou, preliminarmente, que, consoante a 
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 432/2014-Plenário, a declaração de 
inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 produz efeitos ex nunc, não afetando, 
automaticamente, contratos em andamento celebrados antes da aplicação da penalidade. 
Ressalvou, no entanto, que, conforme precedente do STJ (MS 13.964/DF), “a ausência do efeito 
rescisório automático não compromete nem restringe a faculdade que têm as entidades da administração pública 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A300%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d78b3570-a8d0-11ea-9abf-09063c660380
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A825%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d78b3570-a8d0-11ea-9abf-09063c660380
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1246%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
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A432%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d78b3570-a8d0-11ea-9abf-09063c660380
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de, no âmbito da sua esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para rescindir 
os contratos, nos casos autorizados em lei nos casos autorizados e observadas as formalidades estabelecidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93”. Sob esse aspecto, o relator consignou que, de acordo com o 
art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, é cláusula necessária em todo contrato “a obrigação do 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”, bem como que, consoante 
o art. 78, inciso I, da referida lei, constitui motivo para rescisão do contrato “o não cumprimento 
de cláusulas contratuais”. Para ele, “embora a norma fale em motivo para rescisão do contrato, por certo aplica-
se às hipóteses de prorrogação contratual”, isso porque, “se o contratado deve manter os requisitos de 
habilitação durante a vigência da contratação, deve, por consequência, deter essa condição quando da prorrogação 
contratual”. A despeito de concordar com o entendimento de que as condições de habilitação 
previstas na Lei 8.666/1993 são exaustivas, não contendo explicitamente o requisito da ausência 
de fato impeditivo para participar do certame, ponderou que, como as sanções de inidoneidade 
para licitar igualmente decorrem de normas legais, “há de se entender que a exigência de que a empresa 
não esteja impossibilitada de participar do certame seja um requisito implícito de habilitação”. Em assim 
sendo, não cabe, a seu ver, a prorrogação de contrato celebrado com sociedade empresária que 
venha a ser declarada inidônea durante a contratação, pois a contratada “deixou de atender aos 
requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”. Mesmo que assim não fosse, continuou o 
relator, considerando que a empresa não possui direito subjetivo à prorrogação contratual, mas 
mera expectativa de direito, caberia indagar “em que medida o interesse público estaria atendido com a 
prorrogação de um contrato firmado com uma empresa declarada inidônea pela própria administração”. Nesse 
caso, “a prorrogação, ao atenuar os efeitos da pena, retiraria ao menos parcialmente os efeitos preventivos que 
se espera da condenação”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao 
órgão que “se abstenha de efetuar a prorrogação do contrato”. .Acórdão 1246/2020 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 391, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

1.1.13. Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação judicial, desde 
que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que 
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 
licitatório. Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou possíveis 
irregularidades no âmbito da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), relacionadas 
ao Pregão Eletrônico 27/2019, cujo objeto era a contratação dos serviços de dragagem de 
manutenção do canal de acesso e berços de atracação do Porto de Santos. A representante se 
insurgiu, entre outros pontos, contra item do edital que vedava a participação de empresas em 
processo de recuperação judicial. Para tanto, citou a decisão da 1ª Turma do STJ no AREsp 
309.867/ES, vazada nos seguintes termos: “2. Conquanto a Lei 11.101/2005 tenha substituído a 
figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei 8.666/1993 não 
teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. (...) 4. Inexistindo autorização 
legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei 11.101/2005 unicamente pela 
não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, 
I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, 
pressupõe a participação prévia em licitação. (...) 7. A exigência de apresentação de certidão negativa de 
recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do 
certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica”. Ao apreciar a matéria, a 
unidade técnica considerou ser possível, em certames licitatórios, a participação de empresas 
em recuperação judicial, desde que demonstrada sua viabilidade econômica e financeira. Para 
ela, “não se trata de vedar a exigência editalícia da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, e sim 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1246%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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a relativização durante a fase de julgamento, conforme o caso e as circunstâncias da fase do processo de recuperação 
judicial”, cabendo à empresa, em tal situação, demonstrar sua viabilidade econômica. A 
corroborar esse entendimento, destacou o Acórdão 8330/2017-TCU-2ª Câmara, do qual fora 
extraído o seguinte enunciado: “Em licitação que permita a participação de pessoas físicas e jurídicas para 
disputa do mesmo objeto, havendo para as pessoas jurídicas exigência de certidão negativa de falência, concordata 
ou recuperação judicial deve-se, também, em observância ao princípio da isonomia, exigir da licitante pessoa física 
a certidão negativa de insolvência civil expedida pela Justiça Estadual.”. Em seu voto, o relator enfatizou 
que a jurisprudência do TCU “converge para a admissão da participação de licitantes em recuperação 
judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 
8.666/1993”, a exemplo do Acórdão 8271/2011-TCU-2ª Câmara. Considerando que, no caso 
concreto, apesar da não republicação do edital com a supressão da cláusula que proibia a 
participação das empresas nessas circunstâncias, verificou-se ampla participação de licitantes, o 
relator concluiu que a impropriedade “não foi acompanhada de evidências de prejuízo à competitividade 
do certame”, tendo ainda sido obtido desconto significativo entre o valor da menor proposta e o 
valor do orçamento de referência. Assim sendo, nos termos propostos pelo relator, o Plenário 
decidiu considerar a representação parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência à 
entidade que, “em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que 
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993”. 
Acórdão 1201/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 391, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.14. Irregularidades na contratação de serviços terceirizados de caráter continuado – 
implantação, administração e gerenciamento das frotas de veículos. Representação, 
oriunda da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Goiânia, contendo relatório sobre 
irregularidades em contrato celebrado entre a Secretária Municipal de Saúde (SMS) e empresa 
vencedora do Pregão Presencial nº 11/17, tendo como objeto a prestação de serviços 
terceirizados de caráter continuado para manutenção da frota de veículos da unidade. Sobre o 
não estabelecimento do valor real da mão de obra e dos serviços a serem prestados pela empresa 
vencedora, o Relator corroborou com o entendimento da Unidade Técnica (SLC), por entender 
que não existiu qualquer irregularidade na seleção do critério de julgamento (menor taxa de 
utilização), que foi expressamente disposto no item 8.1 do edital, frente à peculiaridade do 
objeto licitado. Afirmou tratar-se de um novo modelo de contratação pela Administração 
Pública, o qual vem sendo inclusive admitido pelo TCU. Ressaltou que não houve irregularidade 
na aplicação de taxa negativa de administração pela contratada (-5,02%), e que ela não se 
confunde com o percentual exigido das oficinas credenciadas (15,9%), por se tratarem de 
relações jurídicas distintas (contratada e contratante; contratada e credenciadas, 
respectivamente). Sustentou que a cobrança de tal percentual pela contratante já foi objeto de 
discussão nos autos de nº 17294/18, ocasião em que foi realizada uma Auditoria de 
Conformidade no Município, na qual se concluiu pela legalidade da referida taxa. Em 
consonância com a Unidade Técnica, o Relator concluiu que o Diretor Administrativo da 
Secretaria Municipal de Saúde se utilizou do cargo para direcionar a prestação de serviços de 
manutenção da frota de veículos do SAMU a uma oficina credenciada determinada, prática 
vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, o Relator verificou a existência de 
serviços prestados sem prévio procedimento licitatório, no interregno entre a finalização de 
outro contrato de manutenção de frota pela SMS de Goiânia e o Pregão Presencial nº 11/17. 
Ressaltou a total dissonância com o disposto no inciso XXI do art. 37 da Lei 8.666/93, e aplicou 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8330%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=de821270-a1cf-11ea-ada3-71d6f7b71763
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8271%2520ANOACORDAO%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=de821270-a1cf-11ea-ada3-71d6f7b71763
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1201%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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multa aos responsáveis. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 01834/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf.  

1.1.15. Contratações diretas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
Representação com pedido de Medida Cautelar, oferecida pela Secretaria de Licitações e 
Contratos deste TCMGO, objetivou a expedição de determinações aos Prefeitos, Secretários e 
Controladores Internos dos municípios goianos, em razão das fragilidades encontradas nos 
procedimentos de compras e contratações diretas para o enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus. O Pleno ou o TCMGO deferiu Medida Cautelar nos seguintes termos: (1) Que o 
prefeito e secretários disponibilizem imediatamente todas as contratações e aquisições afetas ao 
combate à pandemia causada pela COVID19 em local específico dentro do sítio eletrônico 
oficial do município na rede mundial de computadores (internet), para assegurar sua publicidade 
e a transparência, contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º 
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o objeto, o nome do contratado, o número de 
sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo 
de contratação ou aquisição, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, §2º da Lei n. 
13.979/2020; (2) Que o prefeito e secretários disponibilizem todas as contratações e aquisições 
por dispensa de licitação realizadas após a publicação da Medida Provisória no 961 (de 07 de 
maio de 2020) – que possibilitou o pagamento antecipado e aumentou o limite de valor da 
dispensa – em local específico dentro do sítio eletrônico oficial do município na rede mundial 
de computadores (internet), em atendimento ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da 
CF/88 e no art. 8º da Lei no 12.527/11; (3) Que o prefeito e secretários determinem e/ou 
providenciem a remessa ao TCMGO, por meio eletrônico, em até 48 horas a contar da 
publicação do aviso no órgão oficial, das informações e documentos previstos na IN nº 12/18 
do TCMGO (plataforma COLARE), relativos a procedimentos licitatórios e dispensas 
decorrentes do COVID-19. (4) Que as aquisições e contratações realizadas pela Prefeitura ou 
por qualquer Secretaria Municipal para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 
estejam condicionadas às seguintes providências específicas de responsabilidade do respectivo 
gestor da Pasta: (a) Segregação das funções, de modo a desconcentrar as atividades e 
procedimentos inerentes ao processo de aquisição e contratações relacionadas ao combate à 
pandemia da COVID-19, com a participação de diferentes responsáveis por cada etapa da 
declaração de dispensa, recebimento, liquidação, guarda e pagamento; (b) Nomear agente (s) 
público (s) específico (s) para o acompanhamento da entrega dos bens recebidos, sendo 
responsabilidade dele (s) registrar a quantidade recebida, a marca do bem entregue e atestar seu 
correto funcionamento (nome e assinatura). (5) Que os Controles Internos insiram como 
pontos de controle obrigatórios em processos de dispensa de licitação dos municípios 
decorrentes do novo coronavírus a verificação de: (a) Termo de referência ou projeto básico 
simplificado, conforme previsto no art. 4º-E, §1o, da Lei n. 13.979/2020, contendo: 
fundamentação simplificada da contratação; descrição resumida da solução apresentada; 
requisitos da contratação; critérios de medição e pagamento; estimativas dos preços; e 
adequação orçamentária; (b) Justificativa do quantitativo com base em projeções, ainda que 
incertas, dos impactos da COVID-19 no sistema de saúde; (c) Estimativa de preços, obtida por, 
no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 1) Portal de Compras Governamental; 2) pesquisa 
publicada em mídia especializada; 3) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 4) 
contratações similares de outros entes públicos; ou 5) pesquisa realizada com os potenciais 
fornecedores, nos termos do art. 4º-E, VI, da Lei Federal n. 13.979/2020; d) Razões da escolha 
da empresa contratada e do preço, mediante grade das proponentes e dos preços por ela 
ofertados, com a avaliação da aceitabilidade técnica e de valores de mercado, nos moldes do 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf
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art. 4o-E, § 1o, II e III da Lei n. 13.979/2020; e) Justificativa, na impossibilidade de obtenção 
de estimativa de preços e/ou no caso de valor contratado superior à estimativa de preços, 
conforme prevê o art. 4oE, §§ 2o e 3o, da Lei Federal n. 13.979/2020; f) Justificativa em caso 
de pagamento antecipado, conforme admitido na Medida Provisória no 961/20, bem como 
verificação da exigência de garantia, de cláusula de ressarcimento ou outras medidas de redução 
de risco para o município (por exemplo, entrega e pagamento parciais/programadas); (g) 
Justificativa, no caso de ser dispensada documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista 
ou requisito de habilitação, em face da restrição de fornecedores, nos termos do art. 4o-F da 
Lei Federal n. 13.979/2020; h) Formalização de contrato, conforme previsto no art. 62, § 4o, 
da Lei no 8.666/93, principalmente quando exigida assistência técnica ou haja garantia; i) 
Condições de pagamentos nas ordens de fornecimento e propostas das empresas, se foram 
realizados de forma antecipada, à vista, ou em até 30 dias; j) Informações do (s) agente (s) 
público (s) responsável pelos recebimentos dos produtos adquiridos e entregues (os registros e 
relatórios por ele elaborados e assinados). Acórdão nº 02022/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 22, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf.  

1.1.16. Concessão de medida cautelar – compra emergencial de material hospitalar para o 
combate à pandemia de coronavírus (COVID-19) – indícios de superfaturamento. 
Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Licitações e 
Contratos, após conhecimento de irregularidades em dispensa de licitação realizada pelo 
município de Iporá, para a aquisição de materiais hospitalares, em atendimento à situação 
excepcional decorrente da COVID-19. O Plenário, por unanimidade, acolheu o voto do 
Relator: (a) pela concessão da Medida Cautelar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 
autorizadores do periculum in mora e do fumus boni iuris, comunicando imediatamente o 
Prefeito, a Secretária de Saúde e o Controlador Interno, para que, em até 48 horas, comprovem 
ter suspendido a compra de 6.000 máscaras PFF2, ao preço de R$ 22,50 a unidade, até que o 
TCMGO decida sobre o mérito da questão; (b) pela publicação das contratações e das 
aquisições relacionadas ao combate à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), em 
local específico no sítio eletrônico oficial do município, para assegurar a publicidade e 
transparência, contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da 
Lei nº 12.527/11, o objeto, o nome do contratado, o número da inscrição na Receita Federal 
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em 
cumprimento ao disposto no § 2º do art. 40 da Lei nº 13.979/20; (c) pela publicação do termo 
de referência, e que sejam indicados os respectivos contratos advindos do procedimento de 
dispensa de licitação nº 3.914/20, e das pertinentes ustificativas de preços das contratações; (d) 
pelo encaminhamento das pesquisas de estimativas de preços realizadas anteriormente à 
contratação, nos termos exigidos pelo § 1º do inciso VI do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20. A 
Unidade Técnica destacou quanto à insuficiência de informações sobre contratações 
emergenciais publicadas no site do município, em desacordo com a Lei Federal nº 13.979/20, 
e sobre possível sobrepreço na aquisição de máscaras PFF2, em clara ofensa aos princípios do 
interesse público, legalidade, legitimidade e economicidade. Destacou que o TCMGO solicitou 
orçamento à empresa contratada para aquisição dos produtos, tendo sido apresentada proposta 
em valor R$45.000,00, portanto, inferior, o que justifica a expedição da medida cautelar. O Voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02176/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 22, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf 
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1.1.17. Convênio. Instrumentos congêneres. Parceria. Termo de fomento. Acompanhamento 
e fiscalização. Designação de servidor. A gestão municipal deve designar, na forma legal, 
servidor responsável para acompanhar e fiscalizar cada termo de fomento firmado.  O 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto de termo de fomento 
não é a controladoria municipal, mas, sim, o agente público designado por ato publicado em 
meio oficial de comunicação, responsável pela gestão da parceria celebrada, com poderes de 
controle e fiscalização, conforme art. 2º, VI, da Lei 13.019/2014.  As atividades de controladoria 
não se confundem e nem se vinculam às atividades de fiscalização de termo de fomento. Contas 
Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Substituto Isaías Lopes da Cunha. Acórdão nº 8/2020-
TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.p
df 

1.1.18. Patrimônio. Câmara municipal. Utilização de sala por particulares. Instrumento 
jurídico. Requisitos. A utilização, pelos particulares, de sala no edifício da câmara municipal 
pressupõe algum ato de formalização, ou instrumento jurídico do consentimento pela 
Administração, especialmente nos casos em que esse uso se dará de maneira privativa por 
determinada pessoa ou pela coletividade, pois, a utilização de bens públicos por particulares, 
seja qual for a forma jurídica adotada, deverá sempre obedecer a uma formalidade mínima e se 
materializar em um instrumento que lhe confira existência e validade perante o ordenamento 
jurídico.  Para que a câmara municipal defina qual instrumento jurídico utilizará para permitir o 
uso de salas em seu edifício, deve proceder aos estudos necessários acerca dos custos 
relacionados, da qualidade lucrativa ou não da entidade beneficiária, dentre outros fatores, para 
então entender pela viabilidade da cessão gratuita ou onerosa da utilização do bem. O uso 
privativo de bens públicos deve observar os seguintes requisitos: a) compatibilidade com o 
interesse público; b) consentimento da Administração; c) cumprimento das condições fixadas 
pelo ordenamento e pela Administração; d) remuneração, ressalvados os casos excepcionais de 
uso gratuito; e e) precariedade, que pode variar de intensidade, com a possibilidade de cessar o 
uso privativo por vontade unilateral da Administração. Acórdão nº 22/2020-TP, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.p
df 

1.1.19. Licitação. Qualificação econômico-financeira. Exigência. Patrimônio líquido. Limite 
mínimo. Justificativa. A fixação, para fins de habilitação, de percentual de patrimônio líquido 
mínimo em relação ao valor estimado da contratação (art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei 8.666/1993) 
deve ser justificada nos autos do processo licitatório, realizando-se estudo de mercado com 
vistas a verificar o seu potencial restritivo, sob pena de violação ao art. 3º, § 1º, inciso I, do 
Estatuto de Licitações. Acórdão 1321/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 312, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.20. Licitação. Registro de preços. Vedação. Normalização.  É indevida a utilização do sistema 
de registro de preços para contratação de serviço que não seja padronizável e replicável, por ser 
incompatível com o art. 3º, inciso III, do Decreto 7.892/2013.Acórdão nº1333/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 312, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.21. Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Contratação emergencial. Coronavírus. 
COVID-19. Princípio da motivação. Os processos de contratação relacionados ao 
enfrentamento da crise do novo coronavírus (covid-19) devem ser instruídos com a devida 
motivação dos atos, por meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da necessidade da 
contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respectivas 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
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https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei 
13.979/2020). Acórdão nº 1335/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 312, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.22. Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Conta corrente específica. 
Transferência e recursos. A transferência de recursos da conta bancária específica do 
convênio para outra conta corrente do município impede o estabelecimento do nexo de 
causalidade entre a execução do objeto e a aplicação dos recursos federais transferidos. Acórdão 
5710/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 312, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.23. Consulta. Nas contratações diretas, por dispensa com base no valor, de que tratam os 
incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, não é possível deixar de exigir a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, prevista no art. 29 da Lei nº 
8.666/1993, ressalvada a possibilidade, devidamente motivada, de dispensa da certidão 
estadual para Municípios e da municipal para órgãos do Estado, em conformidade com 
o precedente contido no Acórdão nº 1356/08, deste Tribunal Pleno, bem como, de 
outras exigências de natureza formal que não prejudiquem a adequada e necessária 
verificação do risco de contratação. Dessa forma, pode-se concluir, seguindo, em termos 
gerais, a linha de raciocínio das manifestações da 3ª Inspetoria de Controle Externo e do 
Ministério Público de Contas que, nas contratações diretas, por dispensa com base no valor, de 
que tratam os incisos I e II, do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, não é possível deixar de exigir a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, prevista no art. 29 da Lei nº 8.666/1993, 
ressalvada a possibilidade, devidamente motivada, de dispensa da certidão estadual para 
Municípios e da municipal para órgãos do Estado, em conformidade com o precedente contido 
no Acórdão n° 1356/08, deste Tribunal Pleno, bem como, de outras exigências de natureza 
formal que não prejudiquem a adequada e necessária verificação do risco da contratação. 
Processo nº 788932/19 - Acórdão nº 762/20,  Boletim de Jurisprudência nº 78/20, disponível 
em:  http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.1.24. Consulta. Contratação do profissional do setor artístico. Inexigibilidade de licitação. 
Art. 25, III, da Lei de Licitações. Decisões não vinculantes desta Corte. Necessidade 
de demonstração da consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião 
pública, mediante justificativa escrita, baseada em informações documentadas. 
Verificação da viabilidade fiscal do gasto. Justificativa do valor e comprovação da 
regularidade fiscal do contratado. A contratação de profissional do setor artístico, com base 
no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, por inexigibilidade de licitação, exige a demonstração da 
consagração perante a crítica especializada ou pela opinião pública por meio de justificativa 
escrita e documentos comprobatórios, com o intuito de afastar as escolhas arbitrárias e pessoais 
do gestor, devendo, depois de verificada, de forma criteriosa, sua viabilidade sob o ponto de 
vista fiscal, coadunar-se com o porte e o tipo do evento em que ocorrerá a apresentação, 
inclusive, com a justificativa de preço, de que trata o art. 26, parágrafo único, inciso III, da 
mesma lei e a comprovação da regularidade fiscal dos contratados, nos termos do art. 27, IV, e 
art. 29, também da Lei de Licitações. Processo nº 548710/19 - Acórdão nº 761/20 , Boletim de 
Jurisprudência nº 78/20, disponível em:  http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

1.1.25. Representação da lei nº 8.666/1993. Pregão Presencial. Contratação de empresa 
especializada em limpeza pública urbana, com fornecimento de mão de obra, veículos, 
equipamentos de apoio, bem como todos os materiais essenciais à prestação de 
serviços. Concessão de cautelar para suspender a licitação. Exigência de registro da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
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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
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empresa e dos responsáveis técnicos no CREA e ou no CAU. Responsável técnico 
pertencente ao quadro permanente da empresa licitante. Pareceres uniformes. 
Procedência parcial. Determinações de correções do edital.  Ocorre que nem todos os 
serviços que envolvem limpeza pública necessitam de inscrição da empresa e do responsável 
junto ao CREA/CAU. Como bem apontou a unidade técnica, "Para esses serviços, em regra, a 
exigência de registro da empresa junto ao CREA/CAU está relacionada à destinação final de 
resíduos". Além disso, a representante juntou resposta do CREA/PR em consulta formulada 
pelo Município, restando esclarecido que "a roçada simples não é considerada atividade técnica 
que exija inscrição da empresa junto ao Conselho, mas tão somente a capina química e podas 
de árvore, que podem estar previstas em serviços de jardinagem, exigindo responsável técnico 
da área de agronomia". Em relação à previsão do item 5.3.4.3 do edital, o qual dispõe que "o 
responsável técnico deverá pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 
prevista para entrega da proposta", a Representação é procedente. Não se pode exigir vínculo 
empregatício do responsável técnico com a empresa licitante, consoante jurisprudência do 
TCU. Processo nº 749430/19 - Acórdão nº 898/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
nº 78/20, disponível em:  http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.1.26. Consulta. Formalização de convênio administrativo entre municípios sem repasse 
financeiro para utilização de hospital, com contratação de profissionais e reposição de 
medicamentos. Possibilidade. Pelo conhecimento e resposta afirmativa à presente consulta 
no sentido de ser possível a formalização de convênio administrativo entre municípios sem 
repasse financeiro para utilização de hospital, com contratação de profissionais e reposição de 
medicamentos, objetivando fomentar o atendimento de pacientes, observadas as seguintes 
condicionantes: 1 - premente necessidade de autorização legislativa, contendo os requisitos, 
direitos e obrigações dos conveniados; 2 - elaboração de minucioso termo de convênio; 3 - 
imperatividade de plano de trabalho detalhado, na forma como determina o art. 116, § 1º, da 
Lei de Licitações; 4 - os profissionais contratados pelo consulente não poderão negar serviço 
aos cidadãos da cidade vizinha onde está o hospital cooperado, não podendo, portanto, escusar-
se da obrigação profissional sob argumento de que o paciente não tem domicílio em município; 
5 - realização de estudo de impacto referente à reposição de medicamentos, compulsando-se as 
perspectivas de gastos, a expectativa de pacientes a serem atendidos, a origem dos pacientes 
beneficiados, dentre outros fatores relacionados; 6 - o termo "medicamentos" poderá ser 
estendido a fim de compreender também os insumos hospitalares utilizados no atendimento 
dos pacientes, desde que haja expressa previsão no plano de trabalho; 7 - proporcionalidade das 
obrigações estabelecidas para cada uma das municipalidades, preservando-se o interesse mútuo. 
Sugere-se ao município interessado, como alternativa para o atendimento hospitalar de seus 
cidadãos e na área da saúde em geral, a celebração de consórcio intermunicipal, na medida em 
que nessa modalidade colaborativa o gerenciamento e os empenhos são intermediados por uma 
pessoa jurídica criada especificamente para tal finalidade, de modo a não onerar a folha de 
pagamento da municipalidade e trazendo maior eficiência na prestação dos serviços. Processo 
nº 584113/19 - Acórdão nº 904/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência nº 78/20, 
disponível em:  http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242  

1.1.27. Consulta. Sociedade de Economia Mista. Liquidação. Advogado. Inexistência. 
Inviabilidade. Contratação Temporária. Licitação. Reforma de prejulgado. O TCE/SC 
reformou o Prejulgado nº. 1485 a fim de alinhá-lo com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal adotado na ADI 3.536, o qual passa a figurar com a seguinte redação: ?1. Em casos de 
impedimento ou suspeição dos profissionais advogados vinculados ao quadro de pessoal do 
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órgão ou entidade para atuar em ações judiciais, em caráter excepcional e demonstrada a 
urgência, é admissível a contratação de advogados para causas específicas, mediante justificativa 
circunstanciada consignando as razões para a contratação de serviços jurídicos externos de 
profissional ou escritório de advocacia, podendo ser exigida especialização na matéria como 
condição de habilitação e contratação, observadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, que poderá ser viabilizada conforme as seguintes hipóteses: - por dispensa de 
licitação, nos casos admitidos nos incisos II e IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93; - 
mediante processo licitatório, nas modalidades previstas em lei, com seleção da melhor 
proposta; - por meio de credenciamento de profissionais ou escritórios de advocacia, aberto ao 
universo dos interessados, que atendam aos requisitos de habilitação definidos no edital do 
credenciamento, com definição, pela contratante, da retribuição pecuniária pelos serviços, 
hipótese em que fica caracterizada a inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição 
(art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93). 2. Nos termos do art. 25, II, combinado com o art. 
13, V, e com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, é admissível a contratação de serviços 
profissionais de notória especialização, mediante processo de inexigibilidade de licitação, para 
a defesa de interesses da empresa em ações judiciais que, por sua natureza ou complexidade 
(objeto singular), não possam ser realizadas pela assessoria jurídica da entidade. 3. Considerando 
que os serviços jurídicos, incluída a defesa judicial ou extrajudicial dos interesses da entidade, 
possuem natureza de atividade administrativa permanente e contínua, via de regra, devem ser 
executados por servidores efetivos no quadro de pessoal? Trata-se de Consulta formalizada pelo 
então liquidante da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque - CODEB, 
questionando sobre a legalidade de contratação direta de advogado pela referida sociedade, em 
fase de liquidação. Inicialmente, o Relator afirmou que, via de regra, funções permanentes e 
típicas da administração pública, como a função de representação judicial e de assessoramento 
jurídico, devem ser exercidas por servidores efetivos, admitidos por concurso público nos 
termos do art. 37, II, da Constituição Federal. Nesse rumo, oportuno colacionar orientação 
expressa no Prejulgado n. 1121. E destacou a questão, pretende-se esclarecer sobre a 
possibilidade de contratação direta de advogado por entidade que se encontra em fase de 
liquidação extrajudicial que não conta com referido profissional em seu quadro próprio. Assim 
sendo, o Relator explicou que o primeiro ponto a ser esclarecido diz respeito à possibilidade de 
utilização da procuradoria municipal para representação ou assessoramento jurídico de 
sociedade de economia mista pertencente ao Município. O Prejulgado n. 1485 do Tribunal de 
Contas autoriza a procuradoria do Estado a promover a defesa das sociedades de economia 
mista e de empresas públicas estatais, como previsto na Lei Complementar (estadual) n. 
226/2002. Tal entendimento autorizaria a adoção da mesma conduta na esfera municipal. 
Contudo, observa o Relator que no julgamento da ADI n. 3.5363, ocorrido em 02/10/2019, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para o reconhecimento da 
inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar (estadual) n. 226/2002 do Estado 
de Santa Catarina, no que se refere às empresas públicas e às sociedades de economia mista. E 
complementou: a mencionada Lei dispõe sobre o controle dos serviços jurídicos das entidades 
da administração indireta do Estado de Santa Catarina. Para o STF, o art. 132 da Constituição 
Federal confere às procuradorias dos estados atribuições para atividades de consultoria jurídica 
e derepresentação judicial apenas da administração pública direta, autárquica e fundacional. 
Assim, julgou inconstitucionais os dispositivos da Lei que autorizavam a Procuradoria do 
Estado a controlar os serviços jurídicos, inclusive de representação judicial, de empresas 
públicas e de sociedades de economia mista. Assim sendo, considerou o Relator que o 
Prejulgado 1485, ao possibilitar a atuação da Procuradoria do Estado nas empresas estatais, 
refere-se se expressamente à Lei declarada inconstitucional, faz-se necessária a revisão do 
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referido prejulgado para alinhar-se ao recente posicionamento do STF na ADI 3.536? e concluiu 
que tem-se por inadequada a atuação das procuradorias municipais na defesa jurídica e na 
representação judicial das sociedades de economia mista pertencentes aos municípios, existindo 
ou não conflito de interesses?. Sobre a segunda questão observada, a possibilidade de 
contratação direta de advogado para atuar em processos de interesse da sociedade, o Relator 
explicou que a admissão e advogado na administração direta e indireta deve atender, como 
regra, o princípio do concurso público. Não obstante, se a sociedade se encontra em liquidação 
e não conta com esse profissional em seus quadros, não é razoável exigir-se a realização de 
concurso público para provimento do cargo justamente no momento em que a entidade está 
em vias de extinção. Desta feita, entendeu o Relator que, nesse caso, coaduno com o 
entendimento da Diretoria Técnica e do Ministério Público no sentido de que, havendo 
previsão legal definindo as situações excepcionais é possível a contratação de advogado por 
tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, como dispõe a parte 
final do prejulgado n. 1121. Destacou ainda, que essa espécie de contratação não encontra 
amparo na Lei (municipal) n. 4.096/2017, que apenas autoriza a contratação de liquidante e 
demais auxiliares para promover as atividades de liquidação. Por fim, o Relator ainda observou 
que inexistindo autorização legal definindo os casos de contratação temporária, entende-se que 
a representação judicial da entidade pode ser realizada a partir da contratação nos termos da Lei 
n. 8.666/1993, conforme orienta a segunda parte do item 1 do Prejulgado n. 1485 e o item 2 
do mesmo Prejulgado?. Extrai-se da ementa do voto do Relator: SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. LIQUIDAÇÃO. ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO. 
INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LICITAÇÃO. Dada a inviabilidade 
de concurso público para a admissão de pessoal, como ocorre nos casos em que entidade se 
encontra em fase de extinção, a inexistência de advogado próprio para atuar nos processos pode 
ser suprida pela contratação temporária. PREJULGADO N. 1485. ADI N. 3.536. 
ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA. O reconhecimento da inconstitucionalidade 
dos dispositivos da Lei Complementar (estadual) n.226/2002 do Estado de Santa Catarina, que 
autorizava a Procuradoria Geral do Estado a atuar nos processos de interesse das empresas 
públicas e sociedades de economia mista estaduais, impõe a reforma do prejulgado n. 1485. 
@CON- 20/00043954, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

1.1.28. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão na deliberação do Tribunal Pleno. 
Suposta falta de indicação precisa do efetivo dano. Omissão inexistente. Revisão 
contratual no lugar de reajuste. Dano ao erário. O TCE/SC decidiu pela improcedência 
dos Embargos de Declaração, fixando entendimento de que se a deliberação do Tribunal Pleno 
está fundada em voto que demonstra com precisão as razões da ilegalidade e o montante do 
dano, não subsiste alegação, em embargos de declaração, de omissão na indicação do efetivo 
dano ao erário, tornando improcedente o recurso. Trata-se de Embargos de Declaração 
interposto por empresa, proferido nos autos TCE-13/00715283, em razão de constatação de 
dano ao erário na execução do contrato decorrente da Tomada de Preços 01/2011, da Prefeitura 
Municipal de Itapoá, que teve por objeto a prestação de serviços de manutenção do sistema de 
iluminação pública municipal, atendimento de call center e destinação final de lâmpadas, e o 
dano ocorreu quando da realização de indevido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
estabeleceu o Relator. Inicialmente, o Relator explicou que, nos autos do processo originário, o 
Tribunal Pleno julgou irregular a tomada de contas especial, ante a realização de ilegal 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 32/2012 (Termo Aditivo nº 34/2012), pela 
Prefeitura de Itapoá, em favor da empresa contratada, resultando em dano ao erário. Em 
decorrência, foi imputado débito aos responsáveis em solidariedade com a empresa beneficiária. 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf
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De acordo com o Relator, os condenados interpuseram Embargos de Declaração, sob alegação 
de existência de omissão no Acórdão nº 0478/2019, pois não teria sido indicado o efetivo dano 
ao erário. O Relator afirmou que não há procedência nas alegações dos embargantes de que 
houve embargantes alegam que a decisão de imputação do débito. Foi pautada na ausência de 
requisitos suficientes para justificar o reequilíbrio, mas deixou de apontar efetivamente o 
prejuízo ao erário (falta de indicação objetiva dos valores de eventual prejuízo ao erário), não 
sendo apontado prejuízo decorrente de pagamento por serviços não prestados. Ocorre que, de 
acordo com o destaque do Relator, ao contrário do que querem fazer crer os Embargantes, a 
condenação para ressarcimento aos cofres públicos não está calcada na ausência - parcial ou 
total, da prestação dos serviços e entrega dos bens previstos no Contrato nº 32/2012, tampouco 
no superfaturamento, e sim, na majoração dos preços através do Termo Aditivo nº 34/2012, 
ante um suposto desequilíbrio econômico-financeiro, que não restou demonstrado?. E ainda, 
tratou-se de revisão de preços sem avaliação e efetiva comprovação de procedência do 
desequilíbrio econômico-financeiro. Isso é inadmissível, caracterizando ato ilegal e danoso ao 
erário municipal. Cabe esclarecer que a situação não está relacionada sobrepreço ou 
superfaturamento pois isto se revela no momento da proposta mas de ilegal alteração contratual 
(depois do encerramento da licitação e após a assinatura do contrato). O Relator destacou a 
questão: De fato, não está em discussão se os serviços e materiais foram ou não executados. Se 
houve o pagamento pressupõe-se que houve a devida liquidação da despesa. A irregularidade 
está na realização de revisão contratual sem análise técnica quanto aos aspectos econômicos 
(preços requeridos), ou seja, sem a comprovação de que os preços contratados estavam 
completamente defasados em relação ao mercado e que tornavam o contrato inexequível. E 
concluiu o Relator: nessa linha, inexiste qualquer omissão no julgamento da Tomada de Contas 
Especial, conforme invocado, devendo ser negado provimento aos Embargos de Declaração. 
De fato, os embargos se mostram meramente protelatórios, porquanto as alegações são 
manifestamente equivocadas e, portanto, improcedentes. Os embargantes insistem em tese já 
rejeitada, pois utilizam os mesmos argumentos inferidos na etapa de defesa anterior à prolação 
de deliberação do Tribunal Pleno. O Relator diferenciou revisão contratual de reajuste: vale 
destacar que a revisão contratual prevista no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 é instituto 
diverso do reajuste. A revisão decorre de fatos imprevisíveis, caso de força maior, caso fortuito, 
fato do príncipe ou álea econômica extraordinária. O reajuste objetiva recompor os preços 
praticados no contrato em razão de fatos plenamente previsíveis no momento da contratação, 
diante da realidade existente. Feita a diferenciação, explicou o Relator: ocorre que, no caso 
concreto, verifico que a sessão de abertura dos envelopes das propostas ocorreu em 
02/05/2011, porém a contratação ficou suspensa até o dia 30/05/2012. Portanto, desde a 
entrega da proposta até a efetiva contratação houve um interstício superior a 12 meses. Pois 
bem, o Contrato Administrativo nº 32/2012 em sua Cláusula Sétima do Reajuste, previu 
reajustes anuais, pelo índice representativo da variação do custo dos serviços, da Fundação 
Getúlio Vargas – Índice Geral de Preços. Por essa lógica, o contrato poderia sofrer o 
reajustamento de preços, fundamentado no art. 40, inc. XI, art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/1993 
e arts.1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001, razão pela qual juntei aos autos, memorial de cálculos 
produzidos por esta relatoria, que contemplam o possível reajustamento de preços, previsto na 
cláusula sétima do Contrato Administrativo nº 32/2012, considerando os itens da planilha 
orçamentária do Anexo II ao Contrato. Assim sendo, no caso, considerando que a licitação 
ficou suspensa por mais de um ano, no momento da celebração do contrato caberia reajuste 
dos preços pelo índice estabelecido no edital, ou seja, pela variação do Índice Geral de Preços 
(IGP) da Fundação Getúlio Vargas. Contudo, não foi realizado o reajustamento, mas 
promovida revisão contratual sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. E ainda: 
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[...] no caso dos autos não houve a regular demonstração do desequilíbrio e da necessidade de 
revisão. Ocorre que a contratada apresentou um pedido que foi simplesmente aceito pela 
Administração sem qualquer exame dos aspectos econômicos. O Relator pontuou a questão da 
mão-de-obra: Também não se justifica a alusão a aumento dos custos da mão de obra em razão 
de convenção coletiva de trabalho, pois o item serviços de manutenção (mão de obra) seria 
suficientemente atualizado pelo índice de reajuste anual previsto no contrato. Ademais, alegou-
se aumento dos salários em 7%. Porém, no Termo Aditivo o aumento foi de 29,3%, exorbitante 
e totalmente injustificado. E reiterou: o período da suspensão da licitação por ordem judicial 
(mais de um ano) poderia ser objeto de reajuste contratual, pelo índice previsto no edital e no 
contrato. O que se denota é que a contratada apresentou um pedido de revisão de preços, sem 
fundamento legal, e os gestores simplesmente aceitaram, sem qualquer reparo ou justificativa 
técnica ou econômica. Também cabe salientar que a empresa [...] não era havia ultrapassado o 
prazo de validade da proposta. Nessa hipótese a Lei nº 8.666/1993 libera o proponente do 
compromisso de manter a proposta. Se o valor proposto não era mais exequível, seria o caso 
de abdicar da contratação. No entanto, buscou o caminho tortuoso da revisão, com a anuência 
de gestores públicos. Logo, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao 
Município. O Relator reafirmou seu entendimento com a citação dos Prejulgados 0869 e 1952 
, e a decisão do TCU, Acórdão 1085/2015-Plenário. Relator Min. Benjamin Zymler, e 
complementou: o dano de que resultou a imputação de débito não está relacionado à questão 
de fornecimento/execução do objeto do contrato, nem a superfaturamento de preços na 
apresentação da proposta, mas à realização de revisão dos preços fora da hipótese restrita do 
artigo 65, inciso II, alínea d , da Lei nº 8.666/1993. O aumento do valor do contrato foi realizado 
sem comprovação irrefutável de razões econômico-financeiras para a alteração. Ao invés de 
utilizar o instituto do reajuste (na fórmula prevista no contrato), foi adotada a revisão (sem 
fundamento técnico) como forma de elevar indevidamente o valor global do contrato. Tudo 
isso ficou bem explicitado no voto. O efetivo dano ao erário (pagamento além do devido) foi 
explicitamente indicado, com o exato valor constante do Acórdão embargado. Logo, inexiste a 
alegada omissão. Extrai-se do voto a ementa do Relator: RECURSO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL 
PLENO. SUPOSTA FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DO EFETIVO DANO. 
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS IMPROCEDENTES. O dano ao erário se 
caracteriza pelo desembolso de valores de forma indevida, sem amparo legal, sem motivação 
econômica e representando perda patrimonial para o ente público e acréscimo patrimonial sem 
justa causa para terceiro. @REC-19/00949749, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

1.1.29. Representação. Licitação. Modalidade licitatória indevida. Orçamento incompleto. 
Obrigatoriedade de utilização de outra modalidade licitatória. Competividade. Burla. 
Aditivo com serviços previsíveis. O TCE/SC aplicou multas ao Prefeito de Irani, ao ex-
Secretário de Administração, ao engenheiro civil da Prefeitura e ao Presidente da Comissão de 
Licitação, que tinha como objeto a contratação de empresa, em regime de empreitada por preço 
global (material e mão de obra) para execução de obra de reformas do Parque de Exposições 
João Francisco Berton. As multas foram aplicadas ao ex-Prefeito por: a) autorizar orçamento 
da obra elaborado de forma inconsistente e incompleto, sem a inclusão de todos os serviços 
necessários e com o uso de unidades genéricas, contrariando o art. 6º, IX, alínea f, art. 7º, § 2º, 
II e art. 40, § 2º,II da Lei Federal nº 8.666/1993; b) por autorizar aditivo contratual para 
acrescentar serviços previsíveis antes da realização da licitação e que deveriam constar no 
orçamento original, com evidências de não inclusão para evitar a obrigatoriedade de utilização 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf
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de outra modalidade de licitação com maior ampliação da competitividade, em contradição aos 
termos do art. 7º,parágrafo I, c/c art. 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.666/93. Da 
mesma forma, o TCE/SC aplicou multa ao ex-Secretário de Administração de Irani, em razão 
de adoção de modalidade licitatória indevida, ao utilizar a modalidade de Convite, respaldado 
em orçamento inconsistente, incompleto e incompatível com a natureza do objeto, em afronta 
à competitividade do certame, contrariando o art. 23, inciso I, alínea ?a?, bem como o art. 3º, § 
1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O TCE/SC também aplicou multa ao engenheiro civil 
da Prefeitura de Irani por: a) elaborar orçamento da obra de forma inconsistente e incompleto, 
sem a inclusão de todos os serviços necessários e com o uso de unidades de medida genéricas, 
contrariando o art. 6º, IX, alínea f, art. 7º, § 2º, II e art. 40, § 2º, II, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
b) firmar declaração concordando com a assinatura de aditivo contratual para acrescentar 
serviços previsíveis antes da realização da licitação e que deveriam constar do orçamento 
original, com evidências de não inclusão para evitar a obrigatoriedade de utilização de outra 
modalidade de licitação com maior ampliação da competitividade, em contradição aos termos 
dos artigos 3º, 7º, parágrafo I, e 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.666/93; c) burlar o os 
ritos e regras legais do procedimento licitatório (responsável por ter assinado atestados de visita 
técnica de empresas licitantes que não teria sido realizada), em afronta ao arts. 3º, 41 e 43 da 
Lei Federal nº 8.666/93. Por fim, o TCE/SC ainda aplicou multa ao presidente da comissão de 
licitação, em razão de burlar os ritos e regras legais do procedimento licitatório (não julgou a 
licitação deserta e falsificou a ata da licitação), em afronta ao arts. 3º, 41 e 43 da Lei Federal nº 
8.666/93, e ao Gerente de Tributos, em razão de burlar os ritos e regras legais do procedimento 
licitatório, em afronta aos arts. 3º, 41 e 43 da Lei Federal nº 8.666/93. Inicialmente, o Relator 
informa que o escopo da representação é a verificação de possíveis irregularidades no processo 
licitatório [...], lançado pela Prefeitura Municipal de Irani, que possui como objeto a contratação 
de empresa, em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra) para execução 
de obra de reformas do Parque de Exposições João Francisco Berton. O Relator menciona as 
irregularidades encontradas: a) adoção de modalidade licitatória indevida no processo licitatório 
[...] em razão do valor final da obra, além de resultar em restrição à competitividade, em afronta 
ao art. 23, inciso I, alínea a, bem como art. 3º, § 1º,inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93; b) 
orçamento da obra inconsistente e incompleto, sem a inclusão de todos os serviços necessários 
e com o uso de unidades genéricas, contrariando o art. 6º, IX, alínea f, art. 7º, § 2º, II e art. 40, 
§ 2º, II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Súmula n. 258 do TCU e a Jurisprudência 
do TCE/SC; c) aditivo contratual para acrescentar serviços previsíveis antes da celebração do 
contrato, sem amparo no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; d) burla aos ritos e regras do 
certame em face de diversos procedimentos ilegais demonstrados na Ação Civil Pública n° 
0900026-09.2019.8.24.0019, em afronta aos arts. 3º, 41 e 43 da Lei Federal nº 8.666/93, aberta 
devido às irregularidades encontradas. Sobre a adoção de modalidade licitatória indevida, o 
Relator observou que extrai-se dos relatos constantes da Ação Civil Pública que o [...] secretário 
de administração, foi o responsável por determinar que o orçamento se encaixasse no limite da 
modalidade convite, com a consequente restrição à competitividade do certame, já que o 
orçamento básico da obra (inconsistente e incompleto como será relatado no próximo item) 
partiu do máximo legalmente previsto para essa modalidade. O Relator ainda destacou que o 
secretário de administração insistiu na manutenção, mesmo sabendo que havendo qualquer 
aditivo (e o contrato sofreu aditamento) o limite já seria ultrapassado. Desse modo, a escolha 
deveria recair sobre a modalidade de tomada de preços, que melhor se ajustava ao caso 
concreto. Observa-se que as cartas convites encaminhadas foram assinadas pelo próprio senhor 
[...], o que comprova sua responsabilidade no procedimento irregular. Sobre a segunda 
irregularidade, o orçamento da obra inconsistente e incompleto, sem a inclusão de todos os 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 27 de 96 

serviços necessários e com uso de unidades genéricas, o Relator citou o entendimento de que 
ocorreu a supressão de serviços previsíveis e necessários, apontou que o orçamento continha 
itens incompatíveis com os serviços a serem realizados, além de serviços com descrição 
inconclusiva no memorial descritivo, que não permitiriam uma aferição adequada de custos 
pelos concorrentes e pela própria Administração Pública. A responsabilidade pelos atos 
irregulares foi atribuída aos [...] engenheiro civil e responsável pela elaboração da planilha de 
orçamento, e [...] prefeito de Irani e subscritor da planilha de orçamento. Para o Relator, sobre 
o orçamento da obra incompleto, a situação nos leva a concluir que, em regra, não houve um 
bom planejamento da obra, já que foi elaborado orçamento sem considerar serviços 
previamente identificados e necessários, sem detalhamento de todos os custos, impossibilitando 
uma real avaliação, com vistas a manter a modalidade licitatória escolhida, no caso Convite, 
contrariando o que estabelece a Lei Federal nº8.666/1993, em seu art. 6º, traz a definição de 
Projeto Básico. Citou o Prejulgado 810 do TCE/SC, e informou que o orçamento elaborado 
pela Administração deve retratar todos os custos unitários da licitação, com a descrição de 
quantitativos de maneira a se avaliar todos os custos da obra. Ademais, o inciso II do § 2º do 
art. 40, da mesma lei federal dispõe, ainda, que o orçamento deve fazer parte do edital, além de 
destacar que é vedado orçar serviços com unidades genéricas de acordo com a Súmula nº 258 
do Tribunal de Contas da União, e o entendimento do TCE/SC, autos ECO-07/00444653 , 
complementou o Relator. Quanto à terceira irregularidade, o aditivo contratual para acrescentar 
serviços previsíveis, o Relator explicou que foi apontado que os serviços que tinham deixados 
de compor o orçamento inicial foram incluídos em um aditivo [...], em 21/8/2017. Também 
foi apontado que parte desses serviços já havia sido executada, conforme comprovado por meio 
de registros fotográficos constantes da Ação Civil. Destacou o Anexo I da Lei Complementar 
Municipal nº 31 /2007, o qual declara que é atribuição do engenheiro civil da prefeitura tanto a 
elaboração da planilha de orçamento da obra quanto a fiscalização de sua execução, e que o 
segundo termo aditivo foi autorizado, mesmo ausente a justificativa de fato superveniente para 
inclusão de serviços e valores que implicaram em acréscimos quantitativos do objeto, em 
contradição aos termos do art. 7º, parágrafo I, c/c art. 65, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, 
enfatizando a responsabilidade do engenheiro da Prefeitura. Por fim, sobre a última 
irregularidade, burla ao procedimento licitatório, o Relator explicou que nos autos da Ação Civil 
Pública foram apontados diversos indícios que sugerem ter ocorrido fraude no processo 
licitatório, quais sejam: a) licitação sem interessados que não foi julgada deserta; b) contato 
telefônico mantido entre o secretário de Administração e o arquiteto da empresa que venceu o 
certame c) reserva de linha no livro de protocolos requisitada ao Gerente de Tributação de 
Irani; d) efetiva entrega dos documentos no município de Irani; e) similitude da formatação das 
propostas de preços e a ocorrência do mesmo erro ao descrever o regime de execução da obra?. 
Assim sendo, o Relator entendeu que os procedimentos descritos demonstram que ocorreram 
ilegalidades gravíssimas na condução do processo licitatório, de forma que julgo pertinente a 
cominação de multa aos responsáveis, por infração ao disposto nos arts. 3º, 41 e 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Extrai-se da ementa do voto do Relator: OBRA PÚBLICA. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXECUÇÃO DE CONTRATO. 
IRREGULARIDADES GRAVES. CONSIDERAR PROCEDENTE A 
REPRESENTAÇÃO. MULTA. 1. A utilização de modalidade de licitação Convite quando o 
orçamento da obra e a natureza do objeto  reforma de instalações prediais  exigiam outra 
modalidade de licitação, o que também se revelou na execução do contrato, constitui grave 
infração à norma legal, bem como afronta à competitividade e à obtenção da proposta mais 
vantajosa. 2. A elaboração de orçamento de forma inconsistente, incompleto, sem adequada 
especificação das unidades de medida, caracteriza grave infração às normas aplicáveis ao 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 28 de 96 

instituto das licitações. 3. Deixar de incluir serviços passíveis de identificação no momento da 
elaboração de orçamento, com o intuito de utilizar determinada modalidade de licitação mais 
restritiva na participação de interessados, com posterior acréscimo contratual por meio de 
termo aditivo, caracteriza procedimentos tendentes a fraudar licitação, constituindo grave 
infração à norma legal, bem como afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, como também aos princípios competitividade e 
da obtenção da proposta mais vantajosa. Os atos praticados com grave infração à norma legal 
e aos princípios da Administração Pública ensejam multa prevista no artigo 70, II, da Lei 
Complementar nº 202/2000. @REP-19/00617908, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

1.1.30. Representação. Município. Contrato. Licitação. Fragmentação de despesa. Dispensa 
irregular de licitação. O TCE/SC aplicou multa à Prefeita Municipal de Maravilha, em face 
da celebração de contratos administrativos com parentes de servidores públicos integrantes do 
quadro funcional da Prefeitura Municipal de Maravilha, contrariando artigo 101 da Lei Orgânica 
do Município, além de outras irregularidades: a) fragmentação de despesa e dispensa irregular 
de licitação, contrariando o disposto no inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal/1988, 
combinado com art. 2º, os § 2° e no § 5° do art. 23 e o inciso II, do art. 24, da Lei n.º 8.666/93; 
b) celebração do Termo de Fomento nº 001/2017 com a ACEMA (Associação Cultural e 
Esportiva de Maravilha), com inobservância da vedação do inciso III do artigo 39 da Lei Federal 
13.019/2014. Trata-se de Representação resultante de procedimento investigativo de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurando para apuração de possíveis irregularidades nas 
contratações realizadas pelo Poder Executivo Municipal. O Relator analisou, inicialmente, a 
celebração de contratos administrativos com parentes de servidores públicos integrantes do 
quadro funcional da Prefeitura de Maravilha e a alegação da Responsável, de que não houve 
irregularidade, pois os contratos tratavam de cláusulas uniformes e, portanto, estaria respaldado 
pela Lei Orgânica do Município, no art. 101. O Relator mencionou o Art. 101. O Prefeito, o 
Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a 
qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou 
por adoção, não poderão contratar com Município, subsistindo a proibição até seis meses após 
findas as respectivas funções. Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratos 
cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. O Relator explicou que 
a legislação não define o conceito de cláusulas uniformes, motivo pelo qual se deve buscar 
definições jurisprudenciais. Citou Prejulgados deste Tribunal de Contas, o Prejulgado 077. 
Mesmo mediante prévio processo licitatório o Município não poderá contratar com empresas 
com as quais tenha incompatibilidade negocial, porquanto contrato administrativo não é 
considerado contrato de cláusulas uniformes; Prejulgado 1296 e Prejulgado 1797: Contratos de 
cláusulas uniformes são os contratos que já possuem conteúdo preconstituído de adesão, tais 
como: seguro, transporte, fornecimento de gás, luz e força, e prestação de serviços de telefonia?. 
Assim sendo, sobre essa irregularidade, a celebração de contratos administrativos com parentes 
de servidores públicos integrantes do quadro funcional da Prefeitura de Maravilha, o Relator 
considerou irregulares os respectivos atos e aplicou multa à Responsável. Sobre a segunda 
irregularidade, fragmentação de despesa e dispensa irregular de licitação, o Relator expôs que a 
Prefeitura teria realizado diretas e reiteradas contratações nos anos de 2013, 2015 e 2016 de 
empresas que ultrapassariam o valor de R$ 8.000,00 (10% da modalidade convite para compras 
e serviços que não se refiram a obras e serviços de engenharia). O Relator explicou que o art. 
37, inciso XXI da Constituição Federal é cristalino ao estabelecer a regra dos contratos firmados 
pela Administração Pública sejam oriundas de processos licitatórios. Há, é verdade, exceções a 
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essa regra, tais como a contratação direta, nos casos em que a licitação seja inexigível ou 
dispensada. Na dispensa de licitação, o valor de até R$ 8.000,00 não pode se referir a parcelas 
de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez (consoante art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93). O Relator ponderou que ocorre que, no 
caso em tela, o somatório dos valores anotados nas parcelas distribuídas durante o período 
analisado ultrapassou o limite legal para a dispensa de licitação, burlando a regra constitucional 
e prejudicando a igualdade de condições dos concorrentes, por essa razão, manteve a 
irregularidade e fixou multa à Responsável. Sobre a terceira irregularidade, a celebração do 
Termo de Fomento nº 001/2017 com a ACEMA, com inobservância da vedação do art. 39, 
inciso III, da Lei nº 13.019/2014, o Relator explicou que a suposta irregularidade versa na 
celebração do Termo de Fomento nº 001/2017 com a Associação Cultura e Esportiva de 
Maravilha, uma vez que o dirigente da entidade beneficiada era também pertencente ao quadro 
de servidores daquele poder Executivo Municipal. O Relator menciona que a Responsável 
admite a ocorrência da irregularidade, mas sustenta que não houve má-fé ou improbidade por 
parte dela. Contudo, de acordo com o Relator, o ato vai de encontro com o estabelecido no 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014), in verbis: Art. 
39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a 
organização da sociedade civil que: [...] III tenha como dirigente membro de Poder ou do 
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau. Desta feita, o Relator entendeu que considerando que 
este Tribunal de Contas não julga o caráter subjetivo do ato, ou seja, se foi praticado com 
intenção ou má fé, tampouco analisa questões de improbidade administrativa e, sobretudo, 
considerando a flagrante ilegalidade do ato mencionado, entendo por acompanhar a sugestão 
técnica e ministerial para aplicar multa à Responsável. @REP-18/00353399, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC Nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

1.1.31. Tomada de Contas Especial. Convite. Pagamento Irregular. Execução não 
comprovada. Inexistência de Comprovação de entrega de convites. Mínimo legal. Três 
empresas do ramo. Responsabilização. Parecerista jurídico. Comissão de licitação.   O 
TCE/SC aplicou multa aos ex-Secretários da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 
Caçador, ao gerente de Infraestrutura da SDR, ao consultor jurídico da SDR e a integrantes da 
Comissão de Licitação realizada na Secretaria de Desenvolvimento Regional, em razão de 
pagamento irregular a serviços constantes de contrato que não tiveram sua execução 
comprovada e inexistência de comprovação de entrega dos convites a, no mínimo, três 
empresas do ramo, relativamente a vários processos licitatórios da modalidade Convite, 
realizado no âmbito da SDR de Caçador, desatendendo aos princípios da eficiência, da 
finalidade e da transparência da Administração, dispostos no art. 37, caput, da CRFB/88 e art. 
22, §3º da Lei Federal nº 8.666/93. Trata-se de Tomadas de Contas Especial originada de 
conversão de representação encaminhada pelo ex-Secretário de Estado da Fazenda, que apurou 
irregularidades em licitações e contratos de responsabilidade da SDR de Caçador durante os 
exercícios de 2012 a 2014. Inicialmente, o Relator analisou a primeira irregularidade: pagamento 
a serviços constantes de contrato que não tiveram sua execução comprovada. Observou que 
após a análise das constatações da Comissão designada pela Portaria [...], no âmbito do Processo 
Administrativo autuado pela unidade gestora, o corpo instrutivo posicionou-se pela 
desconsideração do débito, uma vez que a reforma do prédio do refeitório foi efetivamente 
realizada, de acordo com a manifestação constante do Relatório nº DLC 244/2017. Contudo, 
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o Relator constatou que é possível aferir que o Convite nº 13/2013, aberto em 15/8/2013, foi 
deflagrado quando as obras já haviam sido realizadas. Ou seja, as obras de serviços de reforma 
no refeitório já haviam sido executadas no ano de 2012, na mesma época da reforma do 
auditório e anexos, que foi objeto dos Convites nºs. 008/2012 e 13/2012. Assim sendo, em 
relação aos fatos ocorridos no procedimento que se desenvolveu sob o modo de convite, julgo 
pertinente a cominação de multa aos responsáveis. Trata-se de procedimento conduzido de 
maneira simulada, ou seja, que buscava a aparência de legitimidade a suposta contratação. Sendo 
assim, devem ser responsabilizados os membros da comissão de licitação, senhoras [...] que 
assinaram a Ata de Julgamento da documentação, Ata de Abertura das Propostas, e Ata de 
Julgamento das Propostas?, e ainda, ?a senhora [...], gerente de infraestrutura à época, e fiscal 
da obra, em função de ter assinado o parecer técnico e simulado as medições que ampararam 
os pagamentos do suposto contrato nº 007/2013. Quanto ao senhor [...], observo que o 
consultor jurídico emitiu o parecer do Convite nº 13/2013, atestando sua legalidade? finalizou 
o Relator. Sobre a responsabilização do parecerista, o Relator citou os entendimentos do TCU, 
Acórdão 1131/2011 Plenário - Ata: 15/2011- Plenário Sessão: 04/05/2011: O advogado ou 
assessor jurídico que emite parecer sobre atos administrativos está sujeito à responsabilização 
perante o TCU. O fato de o autor de parecer jurídico não exercer função de execução 
administrativa, não ordenar despesas e não utilizar, gerenciar, arrecadar, guardar ou administrar 
bens, dinheiros ou valores públicos não significa que se encontra excluído do rol de agentes sob 
jurisdição deste Tribunal. Mencionou, ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal, no Agravo 
Regimental em Mandado de Segurança nº 30.928/DF, de Relatoria do Ministro Roberto 
Barroso, Primeira Turma, em decisão proferida em 07/06/2016, entendeu, por maioria dos 
votos, que o parecerista está sujeito à responsabilização nas hipóteses de má-fé, culpa ou erro 
grosseiro. Assim sendo, o Relator entendeu prudente que o consultor jurídico seja 
responsabilizado na medida que emitiu o parecer do Convite nº 13/2013, atestando sua 
legalidade, dentro deum contexto de grave irregularidade, o que justifica a aplicação de multa 
em valor acima do mínimo legal aos agentes públicos envolvidos. Sobre o Secretário de Estado 
à época, o Relator entendeu pela isenção do gestor quanto a simulação detectada, na linha 
defendida pela Instrução e MPC, respaldada em depoimentos juntados aos autos, e observou 
que o secretário de estado à época não possuía a senha do SIGEF para executar os pagamentos. 
Além disso, a isenção também é corroborada pelas providências por ele adotadas por meio de 
denúncia dirigida à Secretaria de Estado da Fazenda, que versava sobre simulações de licitação 
e consequente pagamento por obra inexistente, que deram origem ao processo nº SEF 
03452/2014 e ao presente processo, além da ausência da assinatura do Secretário de Estado à 
época no termo de homologação do convite e no contrato. Quanto à inexistência de 
comprovação de entrega dos convites às possíveis empresas interessadas do ramo em três 
Convites diferentes (13/2013, 20/2013 e 28/2013), o Relator apontou que a restrição teve 
origem na informação trazida por auditores da fazenda, que constataram a falta de remessa de 
convites a empresas do ramo, nas licitações sob a modalidade convite, havendo somente a 
publicação dos respectivos editais no Portal de Compras do Estado, e apontou a 
responsabilização dos membros da comissão de licitação e o ex-secretário da SDR de Caçador. 
Explicou: de fato, os indícios existentes no processo apontam para a atuação direta das 
servidoras, conforme documentos dos certames juntados às fls. 315-320, circunstância que 
permite incluí-las na matriz de responsabilidade, e quanto ao secretário de estado à época, o 
gestor, senhor [...], atuou na condição de ordenador primário e autoridade máxima responsável 
pela legalidade dos certames, assinando termo de homologação e termo de adjudicação (fls. 311 
e 320). Ao homologar processo eivado de vícios, o senhor [...] ratificou as irregularidades, 
omitindo-se do dever de supervisão e vigilância sobre os atos de seus subordinados, 
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demonstrando a ineficiência do sistema de controle interno, que em nenhum momento apontou 
as irregularidades, devendo ser responsabilizado na linha defendida pelo Ministério Público de 
Contas e julgados deste Tribunal de Contas?. O Relator manteve o mesmo entendimento 
quanto à inexistência de comprovação de entrega dos convites às possíveis empresas 
interessadas do ramo, relativamente ao Convite n. 5/2013 e quanto ao Convite n. 8/12 e 18/12, 
e, da mesma forma, à responsabilização dos membros da Comissão e do Secretário da SDR de 
Caçador à época. Quanto à ausência de publicação dos editais de licitação no Portal de Compras 
do Estado, o Relator apontou seis procedimentos licitatórios realizados em 2013, na modalidade 
convite, que não foram publicados no Portal de Compras do Governo Estadual, em desrespeito 
ao art. 54, § 2º do Decreto Estadual n. 2617/2009. Os responsáveis responderam que a SDR 
publicava no Portal de Compras do Estado todos os processos licitatórios, inclusive alguns 
convites, entretanto, interpretando o inciso III, do art. 54 do Decreto Estadual nº 2.617/2009, 
na maioria dos casos, publicava os Convite no Mural da SDR. Quanto ao argumento dos 
Responsáveis, o Relator entendeu que: a restrição não pode ser relevada, já que a comissão de 
licitação possui o dever irremovível de examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos as licitações realizadas, conforme art. 6º, XVI,da Lei nº 8.666/93, circunstância legal 
que ganha relevo no caso em questão, considerando as inúmeras irregularidades detectadas em 
procedimentos licitatórios realizados pela Unidade, em especial, a simulação confessada do 
Convite n.13/2013?. E ainda, resta claro que a condução dos procedimentos de alçada da 
comissão de licitação não se pautou pela legalidade restrita. Sendo certo que a falta de 
publicidade adequada colabora para mascarar procedimentos licitatórios, a exemplo dos 
convites nºs. 13/2013 e 28/2013, na medida que um número menor de empresas toma 
conhecimento e fiscalizam o objeto licitado. Assim, coaduno com o posicionamento externado 
pelo representante do Ministério Público de Contas, devendo ser mantida a responsabilização, 
inclusive, do ex-secretário da SDR-Caçador no exercício de 2013 [...]. Quanto à simulação do 
Convite nº 28/2013, referente ao pagamento para a empresa Qualidade Construções pela 
reforma do prédio e ginásio de esportes da EEB Thomaz Padilha de Caçador, se extrai do 
parecer da área técnica: simulação do Convite n. 28/2013, mediante inserção de dados falsos 
em sistemas oficiais de informação, inclusive com o lançamento de nota de empenho no 
SIGEF, foram responsabilizadas as usuárias do SICOP e do SIGEF na inserção de dados falsos 
da licitação em questão, conforme informações e imagens que constam do Relatório n. SEF-
3/2014. Sobre a simulação, o Relator concordou com o entendimento do MPTC: conforme já 
expôs o Ministério Público de Contas em seu Parecer MPTC/43007/2016, é irrelevante o fato 
de que a simulação não tenha chegado a se perfectibilizar com o pagamento, ou mesmo com a 
eventual realização posterior da obra, conforme alegam as responsáveis, conforme já teve 
oportunidade de registrar o TCE, no Acórdão n. 48/2014, ?a configuração da fraude à licitação 
não está associada ao seu resultado, ou seja, ao sucesso da empreitada, tratando-se de ilícito de 
mera conduta,sendo suficiente a demonstração da combinação entre as partes, visando simular 
uma licitação perfeitamente lícita para, assim, conferir vantagem para si ou outrem. O Relator 
ainda analisou a irregularidade apontada pela área técnica e MPTC referente a afronta ao 
princípio da Segregação deFunções, pois a irregularidade diz respeito à nomeação do Consultor 
Jurídico, como membro da comissão de licitação do órgão, ao mesmo tempo em que exercia as 
funções de consultor jurídico. Para o Relator: De fato, a irregularidade vai de encontro aos 
princípios básicos do controle, em especial o da segregação de funções entre aquele que executa 
e quem controla. Caso em que o responsável pela execução não pode, independente do cargo 
que detenha na estrutura administrativa estatal, ser responsável pela execução e também pelo 
controle, sob pena do processo não ser efetivo. E ainda, importante enfatizar que não há, 
especificamente, uma lei que regulamente o princípio da segregação de funções, sendo o mesmo 
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derivado do princípio da Moralidade Administrativa, constante do art. 37, caput da Constituição 
Federal/1988. De acordo com o princípio da segregação de funções, cada fase deve, 
preferencialmente, ser executada por pessoas e setores independentes entre si, possibilitando a 
realização de uma verificação cruzada. Sobre a segregação de funções, o Relator apontou o 
entendimento consubstanciado pelo Tribunal de Contas da União - TCU sobre a matéria: 
Segregação de funções - princípio básico do sistema de controle interno que consiste na 
separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e 
contabilização das operações.? (TCU, Portaria n.º 63/96, Glossário). Assim sendo, decidiu o 
Relator que é salutar que a estrutura do controle interno efetivo deva prever a segregação de 
funções, ou seja, a separação entre funçõesde autorização/aprovação, de operações, execução, 
contabilização e controle das mesmas, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências 
e atribuições em desacordo com este princípio? e que a multa deve ser mantida. Por fim, extrai-
se da ementa do voto do Relator: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ORIGINADA DA 
CONVERSÃO DE PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES SEM DÉBITO. MULTA. De 
acordo com o artigo 18, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 202/2000, as contas 
serão julgadas irregulares quando @TCE-14/00488475, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC Nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

1.1.32. Responsabilidade. Licitação. Contratação direta. Nepotismo. A contratação direta de 
pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de gestor responsável pela contração, 
independentemente do valor do contrato, do benefício à contratada ou da existência de prejuízo 
aos cofres públicos, caracteriza nepotismo e justifica a aplicação da multa prevista no art. 58, 
inciso II, da Lei 8.443/1992. Uma vez aperfeiçoada a contratação, nem mesmo a eventual 
restituição dos valores recebidos pela pessoa jurídica suprime a ilicitude da conduta do agente 
público. Acórdão nº 1408, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 313, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.33. A fixação, para fins de habilitação, de percentual de patrimônio líquido mínimo em 
relação ao valor estimado da contratação (art. 31, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666/1993) deve 
ser justificada nos autos do processo licitatório, realizando-se o estudo de mercado com 
vistas a verificar o seu potencial restritivo, sob pena de violação ao art. 3º, § 1º inciso I, 
do Estatuto da Licitações. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades 

no Pregão Eletrônico 1/2019, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tendo por objeto a contratação de “serviços de produção 

gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, envolvendo a disponibilização de ambiente 

seguro com capacidade produtiva adequada para diagramação, impressão, manuseio, embalagem, 

rotulagem e entrega à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, dos cadernos de provas 
e materiais administrativos, destinados à realização de Exames, Avaliações e Aplicações de Pré-

Testes do INEP, com a disponibilização de insumos e equipamentos”. Entre as irregularidades 

suscitadas, mereceu destaque o suposto direcionamento do certame em razão da “exigência contida 
no subitem 9.7.2.2 do edital, que estabelece, como critério de habilitação, patrimônio líquido (PL) 

de 5% do valor estimado da contratação, de R$ 186.122.160,42, que é mais restritivo que o 

verificado no processo de contratação de serviços gráficos para o Enem (que teria previsto o 

percentual de 1,5%, ante o valor estimado de R$ 147.836.496,33 e não teria sido atingido pela então 
vencedora do certame)”. Realizada a oitiva do Inep, a autarquia apresentou os seguintes 

esclarecimentos: i) “o percentual respeitaria o limite do § 3º do art. 31 da Lei 8.666/1993 e foi 

deliberado por meio de reunião técnica com a equipe de planejamento da contratação, 
considerando o valor da contratação, da ordem de R$ 180 milhões de reais, e a necessidade de a 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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gráfica a ser contratada possuir saúde financeira compatível”; e ii) “a exigência atinge somente as 
licitantes que apresentem índices econômicos iguais ou inferiores a 1 em qualquer dos índices de 

liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente, de modo a assegurar à administração as 

condições necessárias à efetiva execução dos serviços”. Apesar de considerar razoável o argumento 
de se exigir percentual superior de PL em caso de não atingimento dos índices de liquidez pelo 

licitante, a unidade técnica ponderou que, “considerando os resultados do Pregão 6/2016, relativos 

ao Enem, em que a vencedora, então considerada uma das maiores gráficas do país, não teria 
comprovado percentual de 1,5% do valor estimado de R$ 147.836.496,33, classificando-se por meio 

de dispositivo editalício alternativo, é provável que o percentual seja de difícil alcance pelos 

integrantes do mercado”. Em seu voto, o relator endossou que, embora, em tese, seja razoável exigir 

percentual superior de patrimônio líquido em caso de não atingimento dos índices de liquidez pelo 
licitante, “há que se ter em mente a realidade do mercado”. E justamente o resultado do Pregão 

6/2016, relativo ao Enem, em que a vencedora, então considerada uma das maiores gráficas do país, 

não teria comprovado percentual de PL de 1,5% do valor estimado de R$ 147.836.496,33, seria, a 
seu ver, “um bom indicativo a ser considerado”. Nesse sentido, deveria o Inep realizar “consulta a 

potenciais prestadores”, no intuito de “harmonizar a segurança desejada à realidade do mercado 

gráfico, de modo a evitar restrição indevida à concorrência”. Nos termos da proposta do relator, o 

Plenário decidiu considerar procedente a representação, sem prejuízo de determinar à entidade a 
adoção de providências no sentido de limitar a execução do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 

1/2019 aos “serviços inadiáveis e apenas durante o período necessário à realização de novos 

certames destinados à sua substituição”, em razão, entre outras irregularidades, da “exigência, como 
critério de habilitação, de patrimônio líquido de 5% do valor estimado da contratação, sem a 

realização de estudo de mercado com vistas a verificar o seu potencial restritivo, em afronta ao 

disposto no inciso I do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/1993”. Acórdão 1321/2020 Plenário, Informativo 
de Jurisprudência do TCU Licitações e Contratos nº 392, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

1.1.34. Os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo 
coronavírus (COVID-19) devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, por 
meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da necessidade de contratação e 
da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respectivas memórias 
de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei nº 
13.979/2020). Na fiscalização realizada pelo TCU, na modalidade acompanhamento, com o 

objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à 

crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de despesas públicas 

relacionadas ao enfrentamento da doença (covid-19), constatou-se que os processos de contratações 
realizadas com amparo na Lei 13.979/2020 “carecem de informações referentes a justificativa 

específica da necessidade da contratação, quantidade de serviço a ser contratado com as 

respectivas memórias de cálculo e destinação do objeto contratado”. No relatório de 
acompanhamento, mereceu destaque o extrato da dispensa de licitação, publicado em 27/4/2020, o 

qual teve por objeto a contratação do fornecimento de oitenta milhões de aventais no valor total de 

R$ 912 milhões (R$ 11,40 por unidade), sendo que o processo de compra teve início com um termo 

de referência indicando o aludido quantitativo “sem apresentar, contudo, a base de cálculo 
correspondente”, com apenas afirmações genéricas no sentido de que seriam insumos necessários 

ao enfrentamento da crise. Acerca dessa contratação, o relator ressaltou, em seu voto, não haver 

informações do destino a ser dado aos aventais demandados, tampouco de como se chegou ao 
número de oitenta milhões, além da ausência de “indicação se seriam distribuídos aos entes 

subnacionais (estados, Distrito Federal e municípios) e da parcela que caberia a cada qual”. 

Também não constatava do processo de compra, segundo ele, a “avaliação da necessidade de cada 
ente subnacional”. O relator assinalou que a Lei 13.979/2020 – que dispõe sobre as medidas para 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1321%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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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus –, em seu art. 4º-B, inciso IV, estabelece que “há a presunção de que as aquisições por 

dispensa com fulcro nessa lei estão limitadas à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência”, presunção essa que “busca dar ao gestor segurança jurídica para que, por exemplo, 
não se perca em minúcias na estimativa dos quantitativos das aquisições”. Destarte, de acordo com 

a urgência do momento, “seriam aceitas projeções menos detalhadas, de forma que não haveria 

reprovabilidade na conduta do gestor ao adquirir produtos que se mostrem além do necessário para 
atender à situação emergencial”. O relator ponderou, entretanto, que, embora de forma simplificada, 

a Lei 13.979/2020 exige a elaboração de termo de referência para aquisição de bens, o qual deve 

conter, entre outros elementos (art. 4º-E, § 1º), a “fundamentação simplificada da contratação” e a 

“descrição resumida da solução apresentada”. Portanto, segundo a norma, devem ser adotados 
procedimentos mínimos para a contratação, o que, “por certo, demanda a justificativa, mesmo que 

por estimativa, dos quantitativos a serem adquiridos”. Anuindo à proposta do relator, o Plenário 

decidiu determinar ao Ministério da Saúde que, entre outras providências, “com fundamento no art. 
4º-E, § 1º, da Lei 13.979/2020, instrua os processos de contratação relacionados ao enfrentamento 

da crise do novo coronavírus com a devida motivação dos atos por meio da inclusão nos autos, no 

mínimo, de justificativas específicas da necessidade da contratação, da quantidade dos bens ou 

serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação do objeto 
contratado”. Acórdão 1335/2020 Plenário 

1.1.35. Convênio. Verbas Federais. Restituição. Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o 
pedido formulado na ação para declarar inexistente relação jurídica entre as partes, decorrente 
do Convênio nº 177/2001, que obrigue o Estado de São Paulo a restituir valores repassados 
pela União e, em virtude da sucumbência, determinou que a ré deverá arcar com despesas 
processuais e honorários advocatícios em favor do autor, os quais, ante o disposto no artigo 20 
do Código de Processo Civil de 1973, arbitro em R$ 10.000,00, nos termos do voto do Relator. 
Falou, pelo autor, o Dr. Leonardo Cocchieri Leite Chaves, Procurador do Estado de São Paulo. 
Afirmou suspeição o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 
21.5.2020. CONVÊNIO – VERBAS FEDERAIS – RESTITUIÇÃO. As situações de 
restituição de recursos federais referentes ao Convênio nº 177/2001 restringem-se àquelas 
previstas na Cláusula Décima. PROCESSO ADMINISTRATIVO – UNIÃO VERSUS 
ESTADO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DIREITO DE DEFESA. Identificada 
irregularidade na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo 
administrativo, abrindo-se, ao Estado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, 
oportunidade para manifestar-se. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. 
Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios. ACO 1.257, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Clipping das 
sessões virtuais.  

1.1.36. Transporte coletivo. Contrato público de concessão. Higidez. Disciplina normativa. O 
Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial 
provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital nº 
239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual 
declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, 
julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória e deixando de fixar 
honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, nos termos do voto do 
Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a 
coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional 
condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e 
demais encargos decorrentes de infração”. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020. 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1335%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – 
DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir 
fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o 
condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos 
e demais encargos decorrentes de infração. RE nº661.702, Informativo de Jurisprudência do 
STF Nº 978, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Clipping das 
sessões  
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1. Cabe à legislação, no âmbito do ente instituidor do benefício, estabelecer as condições 
a serem satisfeitas pelo servidor para se enquadrar na posição de beneficiário do auxílio 
alimentação. Trata-se de consulta encaminhada por presidente de Câmara Municipal, por meio 
da qual formula os seguintes questionamentos: “Caso exista Lei que estabeleça aos Servidores 
do Legislativo Municipal o auxílio alimentação (indenizatório) será devido aos Servidores do 
Órgão em licença (maternidade e férias)? Caso a resposta seja positiva, sendo devido o 
fornecimento do auxílio alimentação poderá ser previsto o pagamento às Servidoras que 
gozaram a licença maternidade antes da vigência da referida Lei? (sic)” Inicialmente, o relator, 
conselheiro Cláudio Couto Terrão, destacou a natureza jurídica do auxílio-alimentação, de 
caráter indenizatório, conforme consolidado atualmente na jurisprudência, e que, nos 
precedentes representativos que culminaram na edição da Súmula Vinculante n. 55, a Suprema 
Corte expressamente argumentou que esse direito constituía verba indenizatória, destinada a 
cobrir os custos com refeição dos servidores em atividade, e, como tal, não é incorporado à 
remuneração ou aos proventos de aposentadoria. Explanou que, na ocasião dos julgamentos, 
ficou evidenciada a distinção, para fins de recebimento do auxílio-alimentação, entre a situação 
dos inativos – que não têm direito ao benefício – e dos servidores que se encontrarem no 
exercício de suas funções – que fazem jus ao seu pagamento, e que, a partir da constatação de 
que se encontrar no exercício das funções é condição fundamental para o recebimento do 
benefício, cabe à legislação do ente público estabelecer as condições a serem satisfeitas pelo 
servidor para se enquadrar na posição de beneficiário, inclusive no que concerne às situações 
funcionais que configuram “efetivo exercício” para essa finalidade. Aventou que, na 
possibilidade da legislação local que institua ou regulamente o pagamento do auxílio-
alimentação ser silente quanto aos critérios utilizados para aferição do efetivo exercício, é 
perfeitamente válido o resgate de outros referenciais normativos para tal, sendo que a referência 
usual é o art. 102 da Lei n. 8.112/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da 
União, suas autarquias e fundações, e que inspira, em temas gerais, a legislação dos demais entes 
federativos. Nos termos do supracitado artigo, tanto as férias quanto a licença-maternidade são 
consideradas períodos de efetivo exercício, disposição que muito se assemelha ao que dispõe o 
art. 88 da Lei estadual n. 869/52, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado de Minas Gerais. Passou ao exame do segundo questionamento, salientando que as 
relações jurídicas são regidas pela lei vigente à época, com a proteção das situações consolidadas 
sob regramento anterior, que é o caso do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa 
julgada, e que, diante desse contexto normativo, a regra é que a lei que institui o auxílio-
alimentação não retroage para autorizar o pagamento em virtude de situações ocorridas antes 
da sua vigência. Argumentou ser possível, todavia, que a própria lei instituidora da verba 
indenizatória preveja hipóteses de retroação dos seus efeitos, desde que alinhadas aos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=869&ano=1952
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propósitos da norma e observadas as disposições dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Em face do exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente, nos 
seguintes termos: 1. cabe à legislação, no âmbito do ente instituidor do benefício, estabelecer as 
condições a serem satisfeitas pelo servidor para se enquadrar na posição de beneficiário do 
auxílio-alimentação, inclusive no que concerne às situações funcionais que configuram “efetivo 
exercício” para essa finalidade; 2. caso não haja disposição legal expressa em sentido contrário, 
é possível o pagamento do auxílio-alimentação durante o gozo de férias e de licença-
maternidade, utilizando-se de outras normas como referencial de efetivo exercício, a exemplo 
do art. 102 da Lei n. 8.112/90; 3. em regra, a lei que institui o benefício do auxílio-alimentação 
não autoriza o pagamento por situações ocorridas antes da sua vigência, como o gozo de 
licença-maternidade em período anterior, sendo possível, porém, que a própria lei preveja 
hipóteses de retroação dos seus efeitos, desde que alinhadas aos propósitos da norma e 
observadas as disposições dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente a 
estimativa de impacto orçamentário e financeiro, a demonstração da origem dos recursos para 
o custeio e a comprovação de não afetação das metas de resultados fiscais.O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade pelo Tribunal Pleno. Consulta n. 1071432, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 211, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

1.2.2. Admissão temporária de pessoal municipal. Funções não temporárias. Decisão 
diretamente de mérito. Legalidade. Registro. Multas. Recomendações. No que tange às 
contratações de Agentes Comunitários de Saúde tem-se a reforçar que tanto a EC 51/06, 
quanto sua lei regulamentadora - Lei Federal n° 11.350/06 - são claras e impedem a contratação 
temporária de Agentes Comunitários de Saúde, excetuando apenas os casos de combates a 
surtos endêmicos, conforme dispõe o art. 163, da citada lei, não sendo o caso em análise. 
Durante o saneamento processual as justificativas para as contratações temporárias foram 
sendo modificadas de "execução de programas implantados pelo Ministério da Saúde" para 
"urgência na contratação utilizada se dava em razão do levantamento entomológico de 
Infestação por Aedes Aegypti". Conclui-se que a abertura do Teste Seletivo regido pelo Edital 
tinha como fundamento ÚNICO a execução de programas implantados pelo Ministério da 
Saúde. Assim, diante do que dispõe o novo texto constitucional, que tem aplicabilidade imediata 
e abarca os Municípios, denota-se a impossibilidade de as contratações de Agentes 
Comunitários de Saúde serem realizadas através de forma temporária. Em resumo, qualquer 
das justificativas dadas pelo Município, seja a constante na abertura do certame, seja a trazida 
no curso da instrução processual a fim de dar ares de legalidade para as admissões, não têm o 
condão de afastar a irregularidade das contratações temporárias para as funções ofertadas. 
Entende-se que o conteúdo da decisão recursal, que influencia diretamente no mérito, ao 
converter a irregularidade do objeto da tomada de contas extraordinária em ressalva utilizando 
como fundamentos: 1) a ausência de servidores suficientes nas áreas afins para justificar a 
contratação emergencial visando evitar a descontinuidade do serviço público; 2) o art. 22 da Lei 
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro; 3) a criação de vagas de agentes comunitários 
de saúde e de agentes de combate a endemias, por meio da Lei 2.684/2019; 4) a comprovação 
de realização de atos preparatórios para o preenchimento das vagas de forma permanente, 
objetivando demonstrar uma solução definitiva paras as irregularidades apontadas; e 5) por se 
tratar de início de gestão; acabou por adentrar no mérito da admissão de pessoal, julgando-a 
legal. Consideram-se inaceitáveis as justificativas apresentadas pela parte no que tange ao prazo 
para encaminhamento da documentação do teste seletivo, o apontamento não macula o 
processo de seleção, acompanha-se a instrução processual pela aplicação de multas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1071432
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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administrativas. Processo nº 694906/17, Acórdão nº 473/20 - Primeira Câmara, Informativo 
de Jurisprudência do TCEPR nº 76/2020, disponível em:  
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.3. Admissão de Pessoal. Legalidade e registro. Determinações para observância do 
disposto na IN nº 142/2018. ACORDAM OS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, 
Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por unanimidade: I. 
determinar o registro dos atos de admissão, realizado pelo MUNICÍPIO DE QUATRO 
PONTES, mediante Teste Seletivo, para o preenchimento de cargo/emprego público de 
Educador Infantil e Professor na estrutura administrativa da entidade, regulamentados pelo 
edital nº 18/2017, publicado em 11/03/2017, com aposição de determinações, visando que as 
falhas apontas sejam corrigidas e não se repitam em certames futuros: Determinações: a. 
Observar os prazos fixados na IN nº 142/2018, para envio da documentação referente às fases 
da admissão; b. Inserir em editais futuros as reservas de vagas, considerando as existentes ou as 
que vierem a existir, conforme percentual da lei e fazer constar do edital, informações expressas 
acerca da taxa de inscrição em nome do princípio da publicidade, nos termos do artigo 37, 
caput, da CRFB; c. Elaborar os documentos contábeis, nos casos futuros, em conformidade 
com o estabelecido nas alíneas "g", "h", "i" e "j" do Inciso III do art. 11 da IN 142/18. Processo 
nº 255180/17 - Acórdão nº 571/20 - Primeira Câmara , Informativo de Jurisprudência do 
TCEPR nº 76/2020, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.4. Consulta. Solicitação de declaração de vacância do cargo para fins de posse em outro 
cargo público inacumulável. Cômputo do período aquisitivo de férias relativo ao cargo 
anterior. É possível ao servidor público estatutário solicitar a declaração de vacância do cargo 
por posse em outro cargo inacumulável, desde que tal hipótese esteja expressamente prevista, 
dentre as situações que ensejam a vacância, na legislação estatutária a que esteja submetido o 
referido servidor. Os efeitos da declaração de vacância por posse em cargo inacumulável, 
inclusive no que diz respeito ao cômputo do período aquisitivo relativo às férias, devem ser 
aferidos a partir da análise e interpretação do regramento previsto nos estatutos funcionais que 
disciplinam os cargos de origem e de destino do servidor público. Processo nº 47777/10. 
Acórdão 621/20 – Tribunal Pleno, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 76/2020, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.5. Tomada de Contas Extraordinária. Irregularidade na contratação de empresa para a 
realização de atividades típicas de servidores públicos. Tercerização irregular de 
serviços contábeis e jurídicos. Ofensa ao Prejulgado nº 6 desta Corte de Contas e à regra 
geral do concurso público. Aplicação de multas. O entendimento dessa Corte de Contas 
quanto às contratações de empresas de consultorias contábeis e jurídicas por seus 
jurisdicionados é no sentido de que “(...) são possíveis para questões que exijam notória 
especialização, em que reste demonstrada a singularidade do objeto ou ainda, que se trate de 
demanda de alta complexidade, casos em que poderá haver contratação direta, mediante um 
procedimento simplificado e desde que seja para objeto específico e que tenha prazo 
determinado compatível com o objeto, não podendo ser aceitas para as finalidades de 
acompanhamento da gestão” (Prejulgado n.º 6). No entanto, é de fácil observação que os 
serviços relacionados anteriormente se trata de atividades rotineiras da Administração Pública 
municipal, que deveriam, portanto, ser realizadas por servidores efetivos da entidade, nos 
termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Embora se argumente em defesa que a entidade 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343864.pdf
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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344173.pdf
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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344184.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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não possuía servidores efetivos para a prestação dos serviços, verifica-se, conforme bem 
destacou a unidade técnica, que não há nos autos qualquer documento que comprove a 
tentativa, tanto da Presidente da entidade, quanto do Prefeito à época, em regularizar a situação 
por meio do devido concurso público. Assim, a alegação genérica de insuficiência, qualitativa 
e/ou quantitativa, de servidores não justifica a irregularidade apontada, já que os gestores devem 
adotar as medidas necessárias para garantir a devida estrutura das entidades. Processo nº 
797320/12. Acórdão 366/20 – Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 
77, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.6. Admissão de pessoal. Falhas formais no processo de publicação do ato de nomeação, 
posse e exercício. Legalidade e registro, com a expedição de recomendação. Conforme 
acima relatado, nos termos dos pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério 
Público de Contas, as presentes admissões de pessoal merecem registro, uma vez que a 
Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão atestou: (i) a regularidade da 
documentação colacionada aos autos, nos termos do Instrução Normativa n.º 142/2018; (ii) o 
cumprimento dos limites e prazos de vedação da Lei Complementar nº 101/00; (iii) a 
convocação dos candidatos respeitou o prazo de validade do edital e os servidores foram 
convocados conforme a ordem de classificação. Em relação à impropriedade constatada na 
Fase 04, relativa à não observância da ordem cronológica lógica da admissão de servidora, 
tendo-se em conta a ausência de qualquer prejuízo à ordem de classificação e tratando-se de 
impropriedade formal, em que pese o opinativo do Ministério Público de Contas, considerando 
que o conteúdo da sugestão proposta possui efetivo caráter de recomendação, nos termos do 
inciso I, §2º e §4º do art. 2441 do Regimento Interno, acompanho o parecer da Coordenadoria 
de Acompanhamento de Atos de Gestão pela expedição de recomendação à Municipalidade 
para que, nos próximos concursos públicos e testes seletivos que venha a realizar, observe à 
ordem correta para investidura dos candidatos, procedendo inicialmente a nomeação dos 
candidatos com a publicação do decreto ou portaria em diário oficial, para que apenas após a 
nomeação, seja procedida a posse do servidor e a entrada em exercício nas funções. Processo 
nº 70181/18 – Acórdão nº 663/20 – Segunda Câmara -, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPR nº 77, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242,  

1.2.7. Admissão de pessoal. Alimentação de dados no SIAP. Legalidade e registro com 
recomendação. Tanto a área técnica quanto o Ministério Público, após diligência à origem, 
convergiram no sentido de que a documentação apresentada é suficiente para atestar a 
legalidade, com o consequente registro dos atos de admissão. Diante disso, acolho as 
manifestações da unidade técnica como razão de decidir. Nestes termos, já decidiu por 
unanimidade a Segunda Câmara desta Corte no Acórdão 1669/191, que assim registrou o 
relator: Acolho a sugestão da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, acompanhada 
pelo Ministério Público de Contas, de expedição de recomendações à origem e não 
propriamente ressalvas, por se tratarem de medidas tendentes a evitar falhas e deficiências em 
futuros certames, conforme §1º do art. 244, do Regimento Interno. Diante do precedente 
citado, bem como o teor do art. 244, §1º, do Regimento Interno, registro a recomendação para 
evitar que a impropriedade venha a se repetir em novas admissões. Ante o exposto, VOTO 
pela legalidade com a concessão de registro das admissões constantes destes autos, com 
recomendação de que se atente à correção dos dados alimentados no sistema SIAP – Módulo 
Quadro de Cargos e sua correlata utilização no Módulo Admissão de Pessoal, nos termos do 
Manual do SIAP – Admissão de Pessoal. Processo nº 544983/18 – Acórdão nº 657/20 – 
Segunda Câmara - Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 77, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/pdf/00343624.pdf
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 

1.2.8. Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Despesas com servidores vinculados. 
Acúmulo ilegal de cargos públicos. Manifestações uniformes. Irregularidades. 
Imputação de Multa. Constataram-se ilegalidades quanto aos pagamentos com recursos 
oriundos de transferência voluntária para agentes integrantes do quadro de pessoal da 
Administração Pública e quanto às cargas horárias efetivamente laboradas. Em sede de 
contraditório, informou, em síntese, que as servidoras trabalhavam vinte horas semanais, como 
professoras, junto àquela entidade; que não agiram de má-fé e foram mantidas em suas funções 
devido aos seus bons serviços prestados, à sua qualificação e especialização e, também, em 
razão da escassez de profissionais capacitados para o ensino de alunos especiais. Considero que 
tais argumentações não possuem o condão de afastar a impropriedade, na medida em que a 
ocorrência do acúmulo é notória, situação que é expressamente vedada pelo ordenamento 
jurídico. Não se ignora que os pequenos Municípios possuem dificuldades para encontrar 
profissionais capacitados; porém, a busca do atingimento do interesse público dever estar 
sempre alicerçado nos mandamentos constitucionais e legais. A regra é a inacumulabilidade; 
assim, restrita deve ser a interpretação quanto às suas exceções. No presente caso, são 
irrelevantes as alegações quanto à existência de compatibilidade de horários, haja vista que, com 
relação às duas agentes, constatou-se acumulação tríplice de cargos. Da situação fática 
demonstrada, extrai-se que houve, portanto, a violação ao artigo 9º da Resolução nº 28/2011, 
bem como ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal e ao artigo 37, § 10, da Carta 
Magna. Destaco que, como as agentes desempenhavam uma função pública junto à APAE, 
considera-se estendida a cumulação de cargos, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, 
em seu artigo 37, inciso XVII. Com a existência de três vínculos funcionais remunerados pelos 
cofres públicos, o descompasso com o regramento constitucional é insuperável. O Supremo 
Tribunal Federal já se posicionou acerca da impossibilidade de acumulação tríplice de cargos 
públicos. Diante de tal cenário, concluo, em consonância com as manifestações uniformes, pela 
permanência da irregularidade para o tópico, com a consequente imputação da multa prevista 
no artigo 87, inciso IV, “g”1 , da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. Por outro viés, os 
elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para que se conclua que houve 
má-fé por parte dos envolvidos; as verbas tinham respaldo legal e não há documentos que levem 
à comprovação de que as funções não foram exercidas junto à APAE. Nesse sentido, entendo 
que deve ser determinada a restituição de valores apenas naquelas circunstâncias em que se 
demonstra cabalmente que os agentes foram remunerados sem a contraprestação de trabalho. 
E, como tal situação não ficou evidenciada, no caso em apreço pode-se apenas eventualmente 
questionar se a qualidade e eficiência no serviço público foram atingidas, o que, por si só, não 
é o bastante para a condenação ao ressarcimento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 
16, inciso III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, VOTO pela irregularidade da 
presente Prestação de Contas de Transferência, em razão das despesas efetuadas com servidores 
vinculados. Processo nº 136725/17 – Acórdão nº 654/20 – Segunda Câmara -, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPR nº 77, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.9. Plano de saúde da iniciativa privada para atender aos servidores públicos. Vedação para 
os agentes políticos. Em consulta, o Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis 
apresentou os seguintes questionamentos: (1) “O Poder Legislativo Municipal pode celebrar 
convênio com plano de saúde da iniciativa privada, destinado a atender funcionários, vereadores 
e familiares destes?” (2) “Em caso positivo, quais os procedimentos devem ser adotados para a 

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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344222.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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viabilização do referido convênio?”. A Unidade Técnica – SCMG – destacou que é possível a 
celebração de convênio com empresa privada para prestar auxílio à saúde aos servidores 
públicos municipais. No entanto, os agentes políticos não são abrangidos por esse benefício, 
pois não estão vinculados a regime jurídico estatutário que fundamentaria a concessão do direito 
deferido aos servidores públicos. A Relatoria acrescentou que a impossibilidade de incluir os 
agentes políticos municipais se deve, também, ao fato de ocuparem mandato temporário e 
serem regidos por regime jurídico praticamente todo delineado pela Constituição Federal (art. 
29 a 31), e não por leis municipais. Tendo isto exposto, o Relator respondeu que: (a) É possível 
ao Poder Público firmar contrato com instituição privada provedora de plano de saúde para 
conceder assistência médico-hospitalar destinada aos servidores públicos e seus familiares, 
sendo vedada a extensão do benefício aos agentes políticos; (b) A contratação de instituição 
privada provedora de plano de saúde impõe que as seguintes condições sejam observadas: (b.1) 
autorização legal para concessão do benefício, com expressa disciplina dos requisitos e dos 
procedimentos aplicáveis, notadamente com previsão da necessidade de adesão e contribuição 
voluntária por parte dos servidores; (b.2) autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e obediência aos requisitos constantes dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar 
nº 101/00 (LRF); (b.3) previsão na Lei Orçamentária Anual de dotação orçamentária própria 
para o pagamento e (b.4) prévia licitação, nos moldes da Lei nº 8.666/93. Acórdão-Consulta nº 
00006/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-
22.pdf#page=4&zoom=100,84,750 

1.2.10. Pessoal. Acumulação de cargos. Gestor do RPPS e Secretário de Finanças. Segregação 
de funções. O acúmulo de cargo público de gestor do RPPS com o cargo de secretário de 
finanças contraria o princípio da segregação de funções.  Embora o princípio da segregação de 
funções não tenha previsão expressa na legislação nacional, trata-se de um princípio implícito 
que decorre do sistema de controle do processamento da despesa constante da Lei Federal 
4.320/64 e da Lei Complementar 101/00, alcançando todas as fases da realização e registro das 
operações administrativas, orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Acórdão nº 12/2020-TP, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.p
df 

1.2.11. Pessoal. Pensão civil. Redutor. Cálculo. Paridade. Marco temporal. Nas concessões de 
pensões civis com paridade concedidas a partir de 20/2/2004, o redutor previsto na Lei 
10.887/2004 deve ser recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão, incluindo parcelas 
remuneratórias criadas após a concessão da pensão que sejam extensíveis aos pensionistas. 
Acórdão nº 5689/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 312, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.12. Pessoal. Sistema S. Nepotismo. Função de confiança. É vedada aos dirigentes das 
entidades do Sistema S a nomeação ou a manutenção de cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, no quadro de funções de confiança das 
entidades, uma vez que estas estão sujeitas aos princípios estabelecidos no art. 37 da 
Constituição Federal, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia 
(Súmula Vinculante STF 13). Acórdão nº 5736/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
312, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.2.13. Admissão de Pessoal. Concurso Público. Manifestações uniformes da unidade técnica 
e do Ministério Público de Contas. Registro, com emissão de determinações. Pelo 
registro dos atos de admissão decorrentes do Concurso Público disciplinado pelo Edital 
realizado pelo Município. Pela expedição das seguintes determinações ao Município em relação 
aos futuros certames: a. Observar a elaboração prévia de Termo de Referência, que serve de 
base para a formulação da proposta de cada empresa; logo, quando de sua elaboração, ainda 
não se tem o conhecimento acerca de quem irá ser contratado ao final do procedimento, nos 
termos do art. 37, caput da CRFB (princípio da eficiência - planejamento), e art. 7º, inciso I, e 
§ 9º, art. 14, todos da Lei nº 8.666/93; combinado com o Art. 37, inciso II da CRFB, e art. 6º, 
inciso IX, art. 14 da Lei nº 8.666/93; b. Inserir nos editais de abertura informações acerca da 
obtenção de isenção das taxas de inscrição, tendo em vista que tal ausência fere os princípios 
da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos, inviabilizando a participação de 
hipossuficientes, nos termos do Art. 37, caput e inciso II (amplo acesso ao cargo público) da 
CRFB c/c a Lei 13.656/18." Processo nº 148310/18 - Acórdão nº 689/20 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 78/20, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.14. Denúncia. Exercício do cargo de procurador geral de município e advocacia privada. 
Infração de índole disciplinar cabível de apuração pela OAB. Irregularidade na 
contratação de advogado. Violação ao Prejulgado nº 6. Procedência parcial, aplicação 
de multa e expedição de notificação à OAB. Há que se pontuar a irregularidade do exercício 
do cargo em comissão de procurador geral e da advocacia privada, dada a contrariedade ao 
disposto no art. 29 da Lei n.º 8.906/94 que, ao dispor sobre o Estatuto da Advocacia da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), impede aos procuradores gerais, entre outros, o exercício de 
advocacia não vinculada às funções que exerçam, durante o período da investidura. Apesar 
disso, a irregularidade em questão ostenta natureza disciplinar, cuja apuração não compete a 
esta Corte, mas ao órgão da classe, donde forçoso concluir pela necessidade de notificação à 
OAB para, querendo, instaurar o competente processo disciplinar acerca dos fatos noticiados 
na presente. Por derradeiro, tem-se como irregular a contratação do Procurador, por dispensa 
de licitação, pelo Município de Iretama, para a prestação de serviços profissionais de advogado. 
No caso, houve explícita violação ao Prejulgado n.º 6 que, de há muito, sedimentou no âmbito 
desta Corte orientação quanto à possibilidade de terceirização de funções jurídicas, estatuindo 
exigências (comprovação de realização de concurso infrutífero; procedimento licitatório; prazo 
do art. 57, II, Lei 8.666/93; valor máximo pago à terceirizada deverá ser o mesmo que seria 
pago ao servidor efetivo; possibilidade de ser responsabilizada pelos documentos públicos; e 
responsabilidade do gestor pela fiscalização do contrato) que passaram ao largo da 
comprovação nos presentes autos. Processo nº 526426/17. Acórdão 717/20 - Tribunal Pleno, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 78/20, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.2.15. Administração Pública. Coronavírus. Pessoal temporário. Cargo em Comissão. 
Prestador de serviços. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de João Neiva, 
solicitando resposta desta Corte de Contas para os seguintes questionamentos: “1) É possível a 
rescisão de contratos administrativos de designação temporária, antes do prazo final, baseando-
se na conveniência administrativa, considerando as dificuldades financeiras derivadas da queda 
de arrecadação? 2) Em não sendo possível, mostra-se viável a manutenção dos salários dos 
servidores contratados temporariamente, mesmo não havendo efetiva prestação de serviço, já 
que não se mostra possível o trabalho remoto? 3) É possível a suspensão por prazo determinado 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00344906.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00344906.pdf
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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00344914.pdf
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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de contratos administrativos de designação temporária, mesmo não havendo dispositivo legal 
na lei que rege tal espécie de contratação, utilizando-se, por analogia o artigo art. 79 S 50 da Lei 
8666/93. 4) É possível a proposição de projeto de lei, modificando a legislação local que rege 
as contratações temporárias, prevendo a hipótese de suspensão do contrato, caso não seja 
possível a utilização do art. 79 S 50 da lei 8666/93, por analogia? 5) É possível a manutenção 
dos contratos administrativos de servidores em designação temporária, pagando-se apenas parte 
da remuneração dos profissionais? Nesse caso, mostra-se necessário o envio de projeto de lei a 
Câmara Municipal? 6) No caso de servidores comissionados, sendo a contratação de natureza 
"ad nutum" nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, seria possível a 
exoneração para contenção de despesas, mesmo em meio a emergência em saúde pública de 
nível mundial? 7) No caso de serviços terceirizados, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
em havendo a paralisação parcial da prestação de serviços, mostra-se possível a redução 
monetária contratual? Qual o percentual de serviço e percentual monetário possíveis de 
redução? Pode haver a suspensão ou rescisão desses contratos? Caberia alguma indenização do 
contratado? 8) No caso de serviços terceirizados, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
em não havendo paralisação ou redução da prestação de serviços, mostra-se possível a redução 
monetária contratual? Qual o percentual monetário possível de redução”? O Plenário desta 
Corte, à unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: 
1.2.1. É possível a rescisão de contratos administrativos de designação temporária, antes do 
prazo final, com base na conveniência administrativa, que independente da exigência por lei 
local quanto à justificativa da rescisão, neste caso excepcional de pandemia deverá ser precedida 
de motivação, não podendo ser promovida de forma genérica, devendo ser instruída com dados 
con
consequentemente, dos salários dos servidores contratados temporariamente, mesmo não 
havendo efetiva prestação de serviço, considerando-se os dias de serviço não prestado como 
faltas justificadas, na forma do art. 3º, §3º, Lei 13.979/2020, e em homenagem aos princípios 
constitucionais econômicos e sociais, mas preferencialmente deverão imbuir-se na tentativa de 

r prazo determinado de 
contratos administrativos de designação temporária utilizando-se de analogia com a Lei 
8.666/93, uma vez que a Lei de Licitações e Contratos regula contratações de natureza jurídica 
diversa o que torna inaplicável a utilização do método de interpretação por analogia, bem como 
por força da norma geral disposta no art. 3º, parágrafo único, Medida Provisória 936/2020, que 
veda a aplicação do instituto da suspensão temporária do contrato de trabalho à Administração 

 possível a suspensão por prazo determinado de contratos 
administrativos de designação temporária utilizando-se lei local, por força da norma geral 
disposta no art. 3º, parágrafo único, Medida Provisória 936/2020, que veda a aplicação do 
instituto da suspe
Não é possível a redução da remuneração paga em razão de contratos administrativos de 
designação temporária utilizando-se lei local, por força da norma geral disposta no art. 3º, 
parágrafo único, Medida Provisória 936/2020, que veda a aplicação do instituto da redução 

a exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão mesmo durante a pandemia, 
devendo a Administração Pública avaliar a conveniência e oportunidade da medida. 1.2.7.1. É 
possível a redução do valor do contrato, em razão de itens que são gerenciáveis, ou seja, 
ajustáveis conforme a efetiva prestação do serviço, efetivada por meio de acordo entre as partes. 

de 25% do valor do contrato (e 50% no caso de reformas) (art. 65, I, “b”, e §1º, da Lei 8.666/93); 
se houver acordo entre os contratantes, não há limitação para o valor da redução (art. 65, §2º, 
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art. 78, da Lei 8.666/93, e suspensos na forma dos arts. 8º, parágrafo único, 57, §1º, II, 78, XIV, 
art. 79, §5º, da Lei 8.666/93. O administrador deve ponderar a conveniência, oportunidade, e 
proporcionalidade das medidas, considerando a transitoriedade da situação, a possibilidade de 
retomada dos contratos, e a necessidade de proceder à nova 
rescisão ou suspensão dos contratos, é devida indenização ao contratado na forma do art. 79, 

de a empresa utilizar os mecanismos das MPs 927/2020 e 936/2020. A Administração pode 
também, em vez de rescindir ou suspender os contratos, buscar uma solução negociada com as 
empresas ou utilizar a orientação do governo federal de pagar os salários dos colaboradores da 
empresa, descontando o vale transporte e o tíquete alimentação, conforme os Pareceres 
106/2020/DAJI/SGCS/AGU e 310/2020/CONJUR-
Os contratos de terceirização que continuarem a ser prestados podem ter seus valores reduzidos 
com base na redução dos valores dos itens gerenciáveis e na revisão contratual para efetivar o 
reequilíbrio econômico-financeiro (art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93). Não há percentual limitador 

-se o diálogo entre os jurisdicionados deste TCE-ES 
na busca da solução mais adequada. Parecer em Consulta TC nº 004/2020, Informativo de 
Jurisprudência TCEES nº 105/20, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf 

1.2.16. Pessoal. Remuneração. Teto Constitucional. Auxílio alimentação. Verba indenizatória. 
Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire, 
questionando a esta Corte de Contas se o auxílio-alimentação, pago em pecúnia, junto à folha 
de pagamentos dos vencimentos dos servidores públicos ativos, deve ou não ser considerado 
no cálculo do limite estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. O Plenário, 
preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, diante da existência de precedentes sobre 
o tema consultado no âmbito desta Corte, deliberou, à unanimidade, por encaminhar aos 
consulentes os Pareceres em Consulta TC 034/2006 e 011/2012, dos quais é possível extrair 
entendimento no sentido de que o auxílio-alimentação, por constituir despesa de natureza 
indenizatória, não deve ser computado para efeito do teto remuneratório constitucional 
previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal de 1988. Parecer em Consulta TC nº 
005/2020, TC 0871/2020, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 105, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudência-n.-105.pdf 

1.2.17. Pessoal. Licença para tratamento de saúde. Licença à gestante. Auxílio-reclusão. 
Responsabilidade financeira. Trata-se de Consulta formulada pelo presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - IPS/SMJ, visando obter 
esclarecimentos sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, de 13 de novembro 
de 2019. Em síntese, o consulente solicita resposta desta Corte para a seguinte questão: “(...), se 
o ressarcimento dos valores pagos a título de licença para tratamento de saúde, licença maternidade e auxílio-
reclusão, devem ser de forma integral ao mês de novembro 2019 ou proporcional após a promulgação da EC nº 
103/2019”? O Plenário desta Corte, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a 
respondeu, à unanimidade, nos seguintes termos: A responsabilidade pelo pagamento dos 
benefícios de licença para tratamento de saúde, licença-maternidade e auxílio-reclusão é do 
instituto de previdência dos servidores até o dia 12/11/2019, se assim previa a lei local. A partir 
do dia 13/11/2019, a responsabilidade é do ente federativo. A compensação de valores entre 
ambos deve observar essa delimitação temporal. Parecer em Consulta TC nº 008/2020, 
Informativo de Jurisprudência TCEES nº 105, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
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1.2.18. Consulta. Ouvidoria. Poder Legislativo Municipal. Lei nº 13.460/2017. Cargo de 

Ouvidor. Vereador designado. Função gratificada. Servidor efetivo. Funções anteriores 
extintas por lei. Designação para novas funções. Fundamento distinto. Possibilidade. 
O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Herval 
sobre necessidade de criação de cargo efetivo ou, alternativamente, na possibilidade de ser 
estabelecida função gratificada para o desempenho das atribuições de Ouvidor junto à Câmara 
Municipal. A consulta foi conhecida, tendo o Relator reconhecido a criação da estrutura da 
Ouvidoria pela Câmara por meio da Resolução nº. 227/2019, cumprindo o prazo da Lei Federal 
nº. 13.460/2017. A dúvida do consulente versou acerca do provimento do cargo de Ouvidor, 
tendo trazido parecer jurídico elaborado pela assessoria da casa onde mencionou julgado do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina tratando sobre o assunto. O Relator fez referência ao 
modelo de outros órgãos legislativos, como a Câmara de Deputados e do Senado, onde os 
cargos de Ouvidor-Geral são membros indicados pelas respectivas casas. Da mesma forma, O 
Relator menciona material do Senado que menciona que o Ouvidor deve ser um Vereador 
indicado pelo Presidente da Casa? A Assembleia Legislativa catarinense, referenciada no Voto, 
possui estrutura semelhante com setor próprio sob a supervisão de parlamentar membro da 
Mesa Diretora. Passando para a resposta dos questionamentos, o Relator se manifestou: Assim, 
nova função de confiança remunerada, a ser exercida por servidor ocupante de cargo efetivo, 
pode ser criada, conforme orientado pelo Prejulgado 340 deste Tribunal, desde que não 
contenha as mesmas atribuições afetas àquelas que restaram extintas e tiveram suas gratificações 
incorporadas, nos termos previstos pelo art. 58 da Lei Municipal nº. 281/2011?. Quanto ao 
segundo questionamento, o Relator entendeu que o cargo não deve ser ocupado por servidor 
ocupante exclusivamente de cargo em comissão? Á luz da jurisprudência desta Corte e do TJSC, 
sobretudo levando em conta o grau de autonomia funcional necessária para o exercício da 
função? Com base no Prejulgado 1911, o Voto recomenda que em Câmaras legislativas de 
pequeno porte a figura do ouvidor recaia sobre um dos parlamentares componentes do órgão 
legislativo, devendo ser criada função gratificada para que servidor efetivo auxilie nos trabalhos 
administrativos afetos à atividade do setor de Ouvidoria? Para os Municípios de médio e grande 
porte, a função de Ouvidor poderá ser afeta a servidor efetivo. Por fim, respondendo a terceira 
pergunta, o Relator aduz ser de competência da Câmara Municipal a criação, transformação ou 
extinção de cargos, empregos e funções, suas atribuições e a fixação da respectiva remuneração, 
sendo possível, portanto, a inclusão de novas atribuições inerentes à função de ouvidor a 
servidor efetivo, mediante reforma administrativa?. Assim sendo, extrai-se da ementa do voto 
do Relator o seguinte entendimento: Consulta. Implantação de Ouvidoria. Poder Legislativo 
Municipal. Lei Federal nº. 13.460/2017. Cargo de Ouvidor. Vereador designado. Função 
gratificada a servidor efetivo. Funções anteriores extintas por lei. Designação para novas 
funções com fundamento distinto. Possibilidade. Compete à Câmara de Vereadores editar os 
atos normativos necessários para a implementação da sua Ouvidoria, nos moldes do art. 17 da 
Lei Federal nº. 13.460/2017, podendo nas Câmaras de Municípios de pequeno porte ser 
designado Vereador para a função de Ouvidor, com apoio de servidores efetivos, e em 
Municípios maiores ser criada função gratificada para servidores efetivos ocupantes de cargo 
de nível superior de escolaridade. @CON-19/00980310, Informativo de Jurisprudência 
TCESC nº 72/20, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.19. Consulta. Subsídio de Vereador Presidente de Câmara Municipal. Caso concreto. Não 
conhecimento. Encaminhamento de Prejulgados. O TCE/SC respondeu consulta 
formulada pela Presidente da Câmara Municipal de Garopaba, indagando sobre a legalidade e 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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constitucionalidade de subsídio fixado para Presidente da Câmara Municipal, em valor superior 
ao teto estipulado no art. 29, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. A consulta não foi 
conhecida, por entender que se trata de caso concreto, o que impede o prosseguimento com 
base no art. 59, no inciso XII, da Constituição Estadual, no art. 1º, inciso XV, da Lei 
Complementar n. 202/2000 e no art. 104, inciso II, do Regimento Interno. Inobstante, o 
Relator entendeu possível cientifica a Consulente dos Prejulgados 2106 e 1189. Cabe citar o 
item 7 do Prejulgado acerca do respeito ao teto remuneratório: “7. A forma para remunerar o 
Vereador-Presidente com um quantum superior ao estipendiado aos demais Vereadores que 
mais se aperfeiçoa ao mandamento constitucional é a fixação de distintos subsídios, um em 
valor superior para o Presidente da Câmara, outro em valor menor para os demais Edis, 
respeitados os limites constitucionais a que se submetem a remuneração dos legisladores 
municipais.” O seguinte trecho do Prejulgado 1189 também merece menção: “No caso de os 
subsídios dos Vereadores terem ultrapassado o limite determinado, deverá ser editada 
Resolução ou outro ato previsto no Regimento Interno da Câmara limitando ao percentual 
máximo, sendo imperioso que as importâncias eventualmente percebidas em excesso estão a 
exigir a devolução ao erário, estando sujeitas à atualização monetária mediante a aplicação do 
índice oficial a ser definido por deliberação da Mesa da Câmara, a partir de cada mês em que 
ocorreu o pagamento irregular.” Por fim, o Relator votou por não conhecer a consulta e 
“Cientificar a Consulente da existência dos Prejulgados deste Tribunal nºs. 2106 e 1189, que 
tratam do objeto desta consulta” @CON-19/00991435, Informativo de Jurisprudência nº 72 
do TCESC, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.20. Consulta. Município. Servidor. Teto Remuneratório. Acúmulo da cargos e funções. O 
TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Massaranduba, sobre a 
possibilidade de pagamento de remuneração a servidor municipal que ultrapasse o teto 
remuneratório do Município, assim como a forma de incidência do teto remuneratório no caso 
de acúmulo de cargos/funções públicas.  Trata-se de Consulta contendo os seguintes 
questionamentos: “1 – O Município pode realizar pagamento de remuneração a servidor que 
ultrapasse o teto remuneratório do Prefeito Municipal? 2 – Havendo possibilidade, esta deverá 
ser precedida de autorização legislativa? 3 – Caso não haja a possibilidade de manter o 
pagamento da remuneração em valor superior ao teto, deverá a Administração buscar o 
ressarcimento dos valores pagos aos servidores em desacordo com preceito constitucional? 4 – 
No caso de acúmulo de 02 cargos públicos (02 contratos de 20 horas cada) deverá ser aplicado 
o teto remuneratório de forma isolada para cada contrato ou a soma de ambos, visto ser 
exercido pelo mesmo servidor?”  Sobre a possibilidade de pagamento de remuneração acima 
subsídio do Prefeito, o Relator informou que a regra geral é a impossibilidade de remuneração 
que ultrapasse o teto citado. “Entretanto, a regra geral pode ser excepcionada no caso dos 
procuradores municipais, aplicando-se o teto previsto para os Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, conforme se extrai do item 4 do Prejulgado 1665. Ressalta-se,no entanto, que a 
observância do teto municipal deve ser respeitada em relação ao recebimento de honorários 
pelos procuradores do município, em atendimento ao item 3 do Prejulgado 2135.”  E 
complementou “Igualmente para os médicos é possível excepcionar o teto municipal quando 
caracterizadas as condições indicadas no item 3.9 do Prejulgado 1083, ou seja, quando não 
comparecerem interessados para participar de concurso público para o cargo/emprego de 
médico devido à remuneração estar limitada ao teto municipal, ocasionando a impossibilidade 
de admissão destes profissionais para atuarem na Estratégia Saúde da Família”.  O Relator 
descartou a necessidade de autorização legislativa para superar o teto remuneratório nos casos 
excepcionais citados anteriormente.  Complementou o Relator informando que “caso haja 
pagamento em valor superior ao teto que seja indevido, o Município deve adotar as providências 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2106
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1189
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1189
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2106
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1189
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900991435
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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para o ressarcimento, sempre observado o devido procedimento administrativo”.  Sobre a 
aplicação do teto remuneratório quando do acúmulo de dois cargos públicos deve se dar de 
forma isolada para cada vínculo ou individualmente. Nesse caso, o Relator destacou o 
entendimento do STF, que entendeu ser necessário a verificação do teto remuneratório para 
cada vínculo individualmente.  Por fim, o Relator votou por conhecer a consulta, indicar os 
precedentes deste Tribunal de Contas sobre a matéria, nos Prejulgados 1665, 1825 (item 5), 
1914 (itens 4 e 5), 2193 (item 2), 1083 (item 3.9) e 2135 (item 3); 1665 (itens 2 e 3) e 0875 (item 
6).  Quanto à aplicabilidade da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal 
no RE 612.975 e RE 602.043 e acrescentar o subitem 6.1 ao Prejulgado 875, com a seguinte 
redação: “Na hipótese de recuperação de valores em virtude da inobservância do teto 
remuneratório (art. 37, XI, da Constituição), deverão ser considerados os parâmetros fixados 
nos Recursos Extraordinários nºs 606.358 e 609.381 (Temas 257 e 480 da Repercussão Geral), 
em especial, a dispensa de ressarcimento de quantias recebidas de boa-fé antes de 11-12-2014, 
e no caso específico de vantagens pessoais, antes de 18-11-2015, sem prejuízo da possibilidade 
de aplicação de redutor a título cautelar durante a tramitação de processo administrativo ou 
eventual responsabilização do encarregado pela folha de pessoal em caso de dolo ou culpa.”  
Por fim, o Relator informou que está em trâmite o processo de consulta @CON-19/00909607, 
contendo proposta de revisão do prejulgado 653, em seu item 4, para se harmonizar com o 
entendimento da Corte Suprema (Temas 377 e 384) que pode ser aplicado de imediato. @CON-
20/00033304, Informativo de Jurisprudência nº 72 do TCESC, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.21. Consulta. Servidores. Cargos comissionados. Gratificação Especial. Atividades 
extraordinárias. Caráter transitório. Esforço adicional. Não caracterização de 
atividades de direção, chefia ou assessoramento. O TCE/SC respondeu consulta 
formulada pelo Prefeito Municipal de Taió, acerca da possiblidade de pagamento de gratificação 
por trabalho especial a servidor puramente comissionado, diante o disposto no art. 10 da Lei 
Complementar (municipal) nº 10/95, nos seguintes termos: “A gratificação por atividade 
especial prevista no art. 10 da Lei Complementar municipal nº 10/95, pode ser atribuída aos 
servidores ocupantes de cargos comissionados, desde que as atividades extraordinárias sejam 
definidas em lei, a exemplo das contempladas pelo mencionado dispositivo. Além disso, devem 
possuir caráter transitório, exigir determinado esforço adicional e não caracterizar atividades de 
direção, chefia e assessoramento”. Inicialmente, o Relator ponderou que, embora haja 
referência a caso concreto, mencionada no parecer jurídico, há indicação de dúvida “que pode 
ser enquadrada como questão em tese de competência desta Corte de Contas (possibilidade de 
servidores comissionados receberem gratificação por atividade especial) e define de forma 
precisa a controvérsia”.  O Relator observou que o consulente questionou se “é possível o 
pagamento de gratificação por trabalho especial a servidor puramente comissionado, nos 
moldes do art. 10, da LCM n. 10/95?, tendo em vista o enunciado no prejulgado nº 553 deste 
Tribunal de Contas, o qual define: é ilegal a concessão de gratificação a ocupante de cargo 
comissionado como retribuição ao desempenho de atividade não inerente às atribuições de seu 
cargo”.  O Relator concordou e destacou que o consulente concluiu em seu parecer jurídico 
pela inaplicabilidade do Prejulgado nº 553 neste caso, haja vista tratar de caso diverso 
(pagamento de gratificação a um servidor comissionado do Poder Executivo, para que este 
prestasse o serviço de contabilidade à Casa Legislativa).  O Relator considerou a inexistência de 
previsão das atribuições dos cargos em comissão na Lei Complementar (municipal) nº 10/95, 
e apontou que a área técnica concluiu que a concessão do benefício somente é possível mediante 
lei que defina as atribuições dos cargos comissionados e a possibilidade de pagamento da 
gratificação aos servidores comissionados por atividades especiais diversas das previstas para o 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1665
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1825
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1914
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2193
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1083
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2135
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1665
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=875
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=875
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900909607
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000033304
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000033304
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=553
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respectivo cargo, justificado o interesse público.  Esclareceu o Relator: “de acordo com o art. 
37, V, da Constituição, os cargos em comissão destinam-se exclusivamente para funções de 
direção, chefia e assessoramento. Em outras palavras, apenas atividades dessa natureza podem 
ser atribuídas a servidores comissionados. Logo, é evidente que não poderá ser considerada 
‘atividade especial’”.  Contudo, “algumas atividades, notadamente aquelas de cunho temporário 
e cuja natureza possa ser legitimamente enquadradas como de natureza especial, tais como 
aquelas previstas em legislação específica, podem vir a dar ensejo ao pagamento de gratificação 
especial”.  O Relator apontou o art. 10 da Lei Complementar municipal nº 10/95 que 
“menciona expressamente algumas das hipóteses em que é cabível o pagamento da gratificação, 
nomeadamente ‘membro de comissão de licitação’, ‘processo administrativo disciplinar’ e 
‘comissões de que trata a Lei Federal nº 13.019/2014’.  O Relator ainda observou que o 
“Estatuto dos Servidores Públicos de Taió, Lei (municipal) nº 712/72, em seu art. 2º estipula 
como funcionário ‘a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou 
em comissão e pago pelo Tesoureiro da Municipalidade’, sem distinção entre servidores efetivos 
e comissionados. Logo, quando algumas das atividades especiais expressamente estabelecidas 
pelo art. 10 permitir a designação de um ocupante de cargo comissionado e não representar 
dupla remuneração por função de direção, chefia e assessoramento, será permitido o pagamento 
da gratificação”.  Quanto ao conceito genérico de “trabalho especial”, o Relator especificou que 
a sua interpretação deve ser buscada à luz da natureza das funções de cada cargo. “Por evidente, 
o ideal é que a legislação já disponha quais são essas atividades, no intento de evitar atos 
arbitrários do administrador. De qualquer forma, a expressão legal leva à conclusão de que 
‘trabalho especial’ é aquele que não guarda relação com as funções diuturnas do cargo (efetivo 
ou comissionado), atividades transitórias que exijam determinado esforço adicional. A contrario 
sensu, não se caracterizam como “trabalho especial” atividades de direção,chefia e 
assessoramento, pois excluídas do espectro conceitual. Em suma, apenas em hipóteses 
excepcionais será cabível a percepção”.  Assim sendo, extrai-se da ementa do voto do Relator 
o seguinte entendimento: “CONSULTA. SERVIDOR PÚBLICO. COMISSIONADO. 
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL. ATIVIDADES 
EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS. A gratificação por atividade especial prevista no art. 
10 da Complementar (municipal) nº 10/95, do Município de Taió, pode ser atribuída aos 
servidores ocupantes de cargos comissionados, desde que as atividades extraordinárias sejam 
definidas em lei, possuam caráter transitório, exijam determinado esforço adicional e não 
caracterizem atividades de direção, chefia e assessoramento”. @CON-19/00959205, 
Informativo de Jurisprudência nº 72 do TCESC, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.22. Denúncia. Nomeação de Procurador. Filho do Chefe de Gabinete do Prefeito. 
Nepotismo. Procedência. O TCE/SC aplicou multa ao ex-Prefeito Municipal de Imbituba 
por nomeação do filho do Chefe de Gabinete do ex-Prefeito no cargo comissionado de 
Procurador ao mesmo tempo em que o pai ocupava o cargo comissionado de Chefe de 
Gabinete do Prefeito Municipal, no período compreendido entre 10.06.2015 e 01.07.2016, 
configurando prática de nepotismo perante o Poder Executivo Municipal, contrariando os 
princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, insertos no art. 37, caput, da Constituição 
Federal, na interpretação que lhe foi dada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula 
Vinculante nº 13. Trata-se de Denúncia relatando suposta prática de nepotismo no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Imbituba, cujo Responsável arguiu em sua defesa que a nomeação do 
servidor em tela não poderia caracterizar a ocorrência de nepotismo, tendo em vista o Prefeito 
“não possuir qualquer vínculo de parentesco com a autoridade nomeante. Ademais, aduziu que 
a ocorrência de nepotismo estará sempre condicionada à existência de vínculo de subordinação 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900959205
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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hierárquica entre a pessoa nomeada e aquela que causaria a incompatibilidade suposta prática 
de nepotismo no âmbito da Prefeitura Municipal de Imbituba” de acordo com o Relator. O 
Relator analisou o parecer da área técnica estabelecendo que “o cargo de Chefe de Gabinete, 
dada a sua natureza e relevância, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal”. Nesse sentido, 
a área técnica “indicou as competências do Chefe de Gabinete previstas na Lei Complementar 
(municipal) nº 4.514/20154, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica do Poder 
Executivo do Município de Imbituba, evidenciando o grau de importância do cargo no 
assessoramento ao Prefeito”. Da mesma forma, o Relator apresentou o entendimento do MPC, 
que “o próprio Município de Imbituba, por meio da Lei (municipal) nº 3.094/2007, art. 1º, 
inciso I, vedou expressamente a nomeação ou designação para o exercício de cargos em 
comissão de parente em linha reta ou colateral,até o terceiro grau, ou por afinidade, até o 
segundo grau de Secretários do Poder Executivo Municipal ou dos titulares de cargos que lhes 
sejam equiparados”. Porém, o Relator considerou parcialmente os dois entendimentos e 
entendeu “que a Lei Complementar (municipal) nº 3.094/2007 não se aplica neste caso, haja 
vista que o cargo de chefe de gabinete não consta dessa lei e a sua equiparação com os 
secretários municipais representa uma interpretação demasiadamente extensiva. Além do mais, 
quando a norma cita ‘cargos que lhes sejam equiparados’ indica cargos similares, ou sejam, que 
de fato encontrem-se no mesmo patamar de responsabilidade, tais como dirigentes de entes da 
administração indireta” e, assim, no caso em análise, propôs o afastamento da Lei 
Complementar (municipal) nº 3.094/2007. Contudo, entendeu o Relator que, “como bem 
indicou o Ministério Público de Contas, o caso em apreço representa uma afronta à 
Constituição Federal, na interpretação que lhe foi dada pelo Supremo Tribunal Federal por 
meio da Súmula Vinculante nº 13, que estabeleceu que essa relação de parentesco se estende ao 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou 
seja, não abarca apenas a autoridade nomeante”. Assim, compreendeu o Relator, que o ato 
praticado com grave infração à norma legal foi devidamente caracterizado, e que a 
responsabilidade recai sobre o Prefeito Municipal de Imbituba à época dos fatos, responsável 
pela nomeação do servidor para o cargo de Procurador em contrariedade aos requisitos legais 
e propôs multa no mínimo legal pelo ato. Extrai-se de ementa do voto do Relator: 
“DENÚNCIA. NOMEAÇÃO DE PROCURADOR. FILHO DO CHEFE DE GABINETE 
DO PREFEITO. NEPOTISMO. PROCEDÊNCIA. MULTA. A nomeação, para cargo 
comissionado, de parente em linha reta até o terceiro grau do Chefe de Gabinete do Prefeito 
Municipal, configura prática de nepotismo, contrariando os princípios da legalidade, 
impessoalidade e moralidade, insertos no art. 37, caput, da Constituição Federal, conforme 
interpretação do Supremo Tribunal Federal indicada na Súmula Vinculante nº 13”. @DEN-
17/00581586, Informativo de Jurisprudência nº 72 do TCESC, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.23. Representação. Município. Servidores. Cargo inexistente. Cargo comissionado. 
Funções de caráter permanente. Cumprimento adequado de jornada de trabalho. 
Multa. O TCE/SC aplicou multa ao Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra em face de 
nomeação de servidora para cargo inexistente no quadro funcional do Município, tendo em 
vista a nomeação de servidora para exercer o cargo comissionado de Analista de Contratos e 
Licitações, extinto pela Lei (municipal) nº 1270/2016, em desacordo ao previsto no art. 37, 
caput, e incisos I e V da Constituição Federal e art. 3º, parágrafo único da Lei (Municipal) 
nº737/1999. Também foi aplicada multa ao Prefeito pela existência de servidoras em 
desempenho de cargos comissionados com funções meramente burocráticas, de caráter 
permanente, no setor de licitações e contratos da Prefeitura Municipal, em descumprimento ao 
previsto no art. 37, caput, e inciso V da Constituição Federal e jurisprudência do Supremo 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700581586
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700581586
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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Tribunal Federal; e por fim, também foi aplicada multa por cumprimento inadequado de 
jornada de trabalho pelas servidoras em exercício no setor de licitações e contratos da Prefeitura 
Municipal entre julho de 2018 e agosto de 2019, tendo em vista o não comparecimento diário 
ao local de trabalho pelas servidoras ali lotadas, em descumprimento ao previsto no art. 
37,caput, da Constituição Federal e Decreto (municipal) nº 56/2018. Trata-se de Representação 
acerca de possíveis irregularidades atinentes ao provimento de cargos efetivos previstos no 
Edital de Concurso Público nº 01/2018 e de cargo comissionado na estrutura da Prefeitura 
Municipal, tendo em vista não desempenhar atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
Inicialmente o Relator discorreu acerca da nomeação de servidora para cargo inexistente no 
quadro funcional da Prefeitura de Bom Jardim da Serra, que a servidora foi nomeada para um 
cargo inexistente, tendo em vista a extinção do referido cargo: Analista de Contratos e 
Licitações, pela Lei (municipal) nº 1270/2016. O Relator informou que a Prefeitura argumentou 
a ocorrência de uma confusão na nomenclatura dos cargos do setor de licitações e contratos, 
tendo em vista que a servidora ocuparia o cargo comissionado de Diretor do Setor de Licitação 
e Contratos, criado pela Lei (municipal) nº 1.190/2013, cuja nomenclatura foi posteriormente 
alterada para Analista de Contratos e Licitações, conforme Lei (municipal) nº 1.235/2014, não 
havendo irregularidades na nomeação da servidora para a função. Contudo, o Relator esclareceu 
que o corpo Instrutivo do Tribunal de Contas rechaçou os argumentos de defesa, pois, na 
verdade, “o cargo comissionado de Analista de Contratos e Licitações foi extinto pela Lei 
(municipal) nº 1270/2016”. Desta feita, sobre esta irregularidade, nomeação de servidora para 
cargo inexistente no quadro funcional, o Relator considerou procedente a Representação 
quanto a esse ponto e aplicou multa ao Responsável. Quanto à existência de servidoras em 
desempenho de cargos comissionados com funções meramente burocráticas, o Relator 
explicou que “o cargo comissionado de Analista de Contratos e Licitações não possuía 
atribuições efetivamente delineadas pela Portaria nº 280/2017, o qual também dispõe que sua 
atribuição será a de executar ‘todos os atos pertinentes à função’. De igual modo, o cargo 
existente de Analista de Licitações e Contratos também prevê execução de atividades 
meramente burocráticas e poderiam ser desempenhadas por servidor ocupante de cargo efetivo, 
consoante Anexo III da Lei municipal nº 892/2003”. Assim sendo, o Relator decidiu pela 
aplicação de multa ao responsável “uma vez que não se justifica a execução de tais atividades 
por um servidor comissionado, mormente considerando a existência de um cargo efetivo para 
desempenhar a mesma função, que não é de direção, chefia ou assessoramento”. Quanto ao 
cumprimento inadequado da jornada de trabalho pelas servidoras em exercício no setor de 
licitações e contratos, tendo em vista o não comparecimento diário ao local de trabalho, o 
Relator mencionou que o Representante alegou “que os servidores comissionados possuíam 
‘regime especial de trabalho’. Demonstrou, ainda, que no período compreendido entre julho de 
2018 a agosto de 2019 os aludidos servidores não compareceram ao local de trabalho com 
regularidade, inclusive,fazendo com que vários dias do mês o setor ficasse sem nenhum servidor 
para atendimento”. @REP-19/00869710, Informativo de Jurisprudência nº 72 do TCESC, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.24.  Pessoal. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração pública. Vínculo. 
Interrupção. Consulta. O rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração 
Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, 
independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo 
público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem 
anteriormente concedida. No que diz respeito à atuação administrativa da unidade de vinculação 
do servidor, ficam preservados, sem alterações, os atos administrativos expedidos há mais de 
cinco anos em desacordo com essa orientação (art. 54 da Lei 9.784/1999), sem prejuízo da 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900869710
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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competência de controle externo do TCU, nos termos da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 
1424/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 313, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.25. Remoção de Pessoal. Ajuda de Custo. Ministério Público da União. É lícito o pagamento 
de ajuda de custo, mesmo nos casos de remoção a pedido, aos membros do Ministério Público 
da União com fundamento no art. 65, inciso I, da LC 35/1979 (Loman), tendo em vista que a 
EC 45/2004 garantiu-lhes os mesmos direitos, garantias e prorrogativas dos magistrados, 
estabelecendo a simetria entre as carreiras e a isonomia de regime jurídico. Acórdão 1120/20, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.26. Quintos. Requisito. Cargo efetivo. Poder Judiciário. Gratificação de Atividade Externa. 
Gratificação de representação de gabinete. É indevida a incorporação de quintos decorrente 
de gratificação ou função comissionada (GRG, FC 5, GAE) devida exclusivamente aos 
ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador. 
Independentemente do nome, a vantagem paga em razão do exercício das atribuições típicas 
do cargo não gera a incorporação de quintos, pois não tem a natureza de função de confiança, 
cuja investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode se dar ad 
nutum. Acórdão nº 5443/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.27. Quintos. Marco temporal. Tempo residual. Décimos. Incorporação. É assegurado, nos 
termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções 
comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para 
incorporação de parcela de décimo, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o 
servidor completar o interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação 
original do art. 3º da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 5785/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 
79, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm.  

1.2.28. Vacância. Requisito. Professor. Afastamento de pessoal. Admissão de pessoal. É ilegal 
ato de admissão de professor efetivo para ocupar vaga decorrente de afastamento temporário 
do titular. Nesse caso, não ocorre vacância de cargo efetivo, porquanto este permanece ocupado 
por seu titular. Acórdão nº 5802/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.29. Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Interrupção. Vínculo. A contagem de tempo 
relativo a cargo público pregresso para percepção de adicional por tempo de serviço somente é 
permitida quando não houver rompimento do vínculo jurídico do servidor com a 
Administração Pública Federal, ou seja, quando existir simultaneidade entre a vacância de um 
cargo e a ocupação de outro. Acórdão nº 5208/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 79, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm.  

1.2.30. Quintos. Alteração. Base de Cálculo. Cargo em comissão. Função de confiança. A 
posterior alteração da função exercida pelo servidor não implica a modificação do valor da 
função já incorporada como quintos. Os quintos são calculados sobre a remuneração da função 
comissionada efetivamente exercida ao tempo da incorporação. Acórdão nº 5332/2020, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.31. Adicional por tempo de serviço. Empresa privada. Empresa pública. Sociedade de 
economia mista. Estado-membro. Município. Anuênio. Para concessão de gratificação por 
tempo de serviço ou adicional de anuênios, não se admite computar tempo de serviço prestado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm#:~:text=L8911&text=LEI%20N%C2%BA%208.911%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%201994.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20dos,Executivo%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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://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
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em empresas públicas e sociedades de economia mista não federais ou em empresas privadas. 
Acórdão nº 5403/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.32. Pensão civil. Redutor. Cálculo. Paridade. Marco temporal.  Nas concessões de pensões 
civis com paridade concedidas a partir de 20/2/2004, o redutor previsto na Lei 10.887/2004 
deve ser recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão, incluindo parcelas remuneratórias 
criadas após a concessão da pensão que sejam extensíveis aos pensionistas. Acórdão nº 
5689/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.33. Designação de escriturário para cargo de nível superior e imposição de realização de 
concurso público.  A Segunda Turma retomou julgamento de agravo regimental interposto de 
decisão que negou seguimento a reclamação na qual se aponta a inobservância do que decidido 
no RE 960.429 (Tema 922 da repercussão geral), considerada a suspensão nacional dos feitos 
sobre o mesmo tema (Informativo 970). O ministro Alexandre de Moraes acompanhou a 
divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux, para dar provimento ao agravo. Asseverou que 
o acórdão reclamado não se limitou a proibir a designação interna de funcionários de carreira 
administrativa para o exercício de determinados cargos no Banco do Brasil, que exigiam 
formação de nível superior. Se houvesse somente a discussão interna de acesso a cargos, a 
competência seria da Justiça do Trabalho. Segundo o ministro, na ação civil pública, requereu-
se a realização de concurso público para ingresso nesses cargos. O acórdão reclamado não só 
ordenou a realização do certame, mas estabeleceu o prazo de dois anos para que a entidade 
bancária adotasse as medidas necessárias. Isso evidencia ter se adentrado em fase pré-contratual 
de seleção e de admissão de pessoal. Caracterizada, portanto, fase pré-contratual, incide o Tema 
992 — com tese fixada pelo Plenário desta Corte (1) —, a justificar a competência da Justiça 
comum para o exame do caso. Em seguida, o Ministro Roberto Barroso pediu vista dos autos. 
(1) Tema 992 da repercussão geral: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias 
relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do 
certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o 
regime celetista de contratação de pessoal. RCL 32298 AGR/RC, Informativo do STF nº 982, 
disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.h 

1.2.34. Constitucional e Administrativo. Servidores Públicos. Atuação remunerada em 
Conselho de Administração Federal e Fiscal de Empresas Estatais. 
Constitucionalidade. 1. A autorização dada pela Lei 9.292/1996 para que servidores públicos 
participem de conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como entidades sob controle direto ou 
indireto da União não contraria a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e 
funções públicas trazida nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição, uma vez que 
essa atuação como conselheiro não representa exercício de cargo ou função pública em sentido 
estrito. 2. Não é objeto da ação saber se a remuneração por esse exercício poderia ser recebida 
por servidores remunerados em regime de subsídio ou estaria sujeita ao teto remuneratório 
constitucional. 3. Ação direta julgada improcedente, mantido o entendimento ensejador do 
indeferimento da medida cautelar. ADI 1.485, Informativo de Jurisprudência do STF nº 981, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo981.htm#Clipping das 
sessões virtuais. 
  

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4957598
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4592870&numeroProcesso=820823&classeProcesso=RE&numeroTema=922
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo970.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.h
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1.2.35. Cargo técnico com formação em Direito: autarquia estadual e atribuições de procurador 
do Estado.  O Plenário, por maioria, deu parcial provimento a embargos de declaração em 
ação direta de inconstitucionalidade a fim de, resguardada a validade dos atos já praticados: (i) 
incluir na declaração de inconstitucionalidade, ao lado dos trechos anteriormente excluídos, 
também as expressões “apresentar recursos em qualquer instância”, “comparecer às audiências 
e outros atos para defender os direitos do órgão” e “promover medidas administrativas e 
judiciais para proteção dos bens e patrimônio do DETRAN-ES”, dispostas no Anexo Único 
da Lei Complementar (LC) 734/2013 e no Anexo IV da LC 890/2018, ambas do estado do 
Espírito Santo (ES); (ii) esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade parcial dos aludidos 
anexos alcança as atribuições jurídicas consultivas do cargo de Técnico Superior – Formação 
Direito do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN-ES) 
privativas de procurador do estado, de modo a conferir interpretação conforme o art. 132 da 
Constituição Federal (CF) (1) às atribuições de “elaborar estudos de pareceres sobre questões 
jurídicas que envolvam as atividades do DETRAN-ES; elaborar editais, contratos, convênios, 
acordos e ajustes celebrados pela autarquia, com a emissão de parecer”, constantes dos referidos 
anexos, que devem ser exercidas sob supervisão de procurador do estado do Espírito Santo. 
Os embargos foram opostos da decisão em que o colegiado julgara parcialmente procedente o 
pedido para declarar a inconstitucionalidade das seguintes expressões dos anexos adversados: 
“representar em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia” e “bem como 
a prática de todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, 
exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB”. Na ocasião, a validade dos atos já praticados foi igualmente 
assentada (Informativo 927). Na espécie, a embargante alegava ser devida a integração do 
acórdão recorrido, com o objetivo de incluir a declaração de inconstitucionalidade de todas as 
atribuições de representação judicial e consultoria jurídica exclusivas dos procuradores do 
estado. Ao dar parcial provimento aos embargos, o Tribunal compreendeu que as atividades de 
representação judicial e extrajudicial atribuídas ao cargo de Técnico Superior – Formação 
Direito do DETRAN-ES não podem ser omitidas da declaração de inconstitucionalidade. No 
caso, as atribuições jurídicas consultivas de seus ocupantes devem ser exercidas sob a supervisão 
de procurador do estado, máxime por ser esta a interpretação que melhor prestigia o art. 132 
da CF e a jurisprudência desta Corte. Vencido o ministro Marco Aurélio, que não conheceu dos 
segundos embargos declaratórios, por entender não ser o caso de admiti-los. (1) CF: “Art. 132. 
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria 
jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste 
artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.” 
ADI 5109 ED-segundos, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm 

1.2.36. Procurador municipal e interposição de recurso extraordinário. Os procuradores públicos 
têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos 
em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o 
legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. Com base nesse 
entendimento, o Plenário deu provimento a embargos de divergência, para admitir recurso 
extraordinário. No caso, embora a petição de recurso extraordinário não tenha sido subscrita 
por prefeito municipal, mas somente por dois procuradores, sendo um deles o chefe da 
procuradoria do município, há, nos autos, documento com manifestação inequívoca do chefe 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo927.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5109&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm
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do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo 
de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões 
proferidas nos autos. Vencidos os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello, que 
negaram provimento aos embargos de divergência. Pontuaram que tanto para a propositura de 
ação quanto para a interposição de recursos, é necessária a presença da assinatura do legitimado 
para a causa. RE 1068600 AgR-ED-EDv/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, 
disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm 

1.2.37. Ação Direita de Inconstitucionalidade. EC 98/107. Servidores dos Territórios Federais. 
Amapá e Roraima. Alegada ofensa à cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais 
(art. 60, § 4º, IV, CFRB). Ausência de violação ao núcleo essencial ou de tendência a 
abolir o princípio do concurso público. Situação excepcional. Desenvolvimento da 
Federação. Isonomia material. Dignidade humana protegida. Ação direta de 
Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.  O Tribunal, por unanimidade, 
conheceu da ação direta e julgou improcedente o pedido formulado, nos termos do voto do 
Relator. Falou, pelo amicus curiae Estado do Amapá, o Dr. Davi Machado Evangelista, 
Procurador do Estado. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EC 98/2017. SERVIDORES DOS 
TERRITÓRIOS FEDERAIS. AMAPÁ E RORAIMA. ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA 
PÉTREA DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS (ART. 60, § 4º, IV, CFRB). 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO NÚCLEO ESSENCIAL OU DE TENDÊNCIA A 
ABOLIR O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 
DESENVOLVIMENTO DA FEDERAÇÃO. ISONOMIA MATERIAL. DIGNIDADE 
HUMANA PROTEGIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Os direitos e garantias individuais foram 
alçados à condição de cláusula pétrea pela primeira vez na Constituição da República de 1988. 
O art. 60, §4º, IV, protege o texto constitucional de emendas que atinjam o núcleo essencial 
desses direitos ou tendam a aboli-los. 2. A interpretação do alcance das cláusulas pétreas deve 
encontrar equilíbrio entre a preservação do núcleo identitário constitucional e o regime 
democrático. Precedentes. 3. Presentes elementos que justifiquem o tratamento diferenciado, a 
norma que promove desequiparação de direitos concretiza a faceta material do princípio da 
isonomia (art. 5º, caput, CRFB). Precedentes. 4. Ao excepcionar o princípio do concurso 
público por emenda constitucional e, em situação reconhecidamente singular, o legislador não 
afeta seu núcleo essencial nem busca aboli-lo. 5. A forma federativa de Estado, outra cláusula 
pétrea, pressupõe a busca pelo desenvolvimento de cada ente, para a erradicação da pobreza e 
redução das desigualdades regionais (art. 3º, III, CRFB), sendo prerrogativa da União atuar 
nesse sentido também no exercício de seu Poder Legislativo. 6. O ordenamento pátrio possui 
outras exceções ao concurso público, inclusive que garantem a efetivação de trabalhadores de 
ex-Territórios, cabendo ao constituinte derivado estabelecer critérios para alargá-la, bem como 
medir o impacto orçamentário. 7. A proteção estabelecida pelo art. 60, § 4º, IV, da CRFB, visa 
precipuamente a garantia da dignidade humana, que não se encontra ameaçada, de qualquer 
forma, pela norma questionada. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada 
improcedente. ADI 5.935, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Clipping das 
sessões virtuais.  

1.2.38. Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Constitucional. Administrativo. 
Reestruturação de Quadro Funcional. Aglutinação, em uma única carreira, de cargos 
de carreira diferenciadas. Inconstitucionalidade, por dispensar o concurso público. O 
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 667 da repercussão geral, negou provimento ao 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1068600&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm
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recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o 
acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Luiz Fux e Dias Toffoli (Presidente). 
Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional, por dispensar o concurso público, a 
reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de 
cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes 
dos cargos originais". Falou, pelo interessado, a Dr. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro. 
Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL. 
AGLUTINAÇÃO, EM UMA ÚNICA CARREIRA, DE CARGOS DE CARREIRAS 
DIFERENCIADAS. INCONSTITUCIONALIDADE, POR DISPENSAR O CONCURSO 
PÚBLICO. 1. Tema 667 da repercussão geral: Legitimidade da reestruturação de quadro 
funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos anteriormente providos 
em carreiras diferenciadas, sem a observância do concurso público. 2. O Tribunal de origem 
declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Resolução 002/2006, bem como do artigo 1º 
da Resolução 004/2006, ambas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – 
ALESC, sob o fundamento de que as normas impugnadas permitem o acesso a cargo diverso 
daquele para o qual o servidor prestou concurso público. 3. O artigo 24 da Resolução 002/2006 
prevê a possibilidade de progressão funcional do cargo de Consultor Legislativo para o cargo 
de Procurador, dentro da carreira de Assessoria Institucional. 4. O cargo de Procurador, em 
qualquer de suas modalidades, tem atribuições e responsabilidades inegavelmente maiores que 
as atribuídas aos cargos de Consultor Legislativo I e II. 5. Assim, é evidente que não se trata 
apenas de progressão funcional dentro da mesma carreira, mas sim de acesso a cargo distinto 
por via transversa, o que é vedado pela Constituição Federal, ante a obrigatoriedade de 
realização de concurso público. 6. Dentro do arquétipo legal, constitucional e jurisprudencial 
que rege o acesso aos cargos públicos, vigora a regra da observância obrigatória do concurso 
público, não apenas na primeira investidura em cargos públicos, mas também o acesso a outros 
cargos no serviço público. 7. É vedado à Administração, a pretexto de reestruturar as carreiras, 
usurpar a obrigatoriedade de realização de concurso público. 8. Recurso extraordinário a que se 
nega provimento. Tese de repercussão geral: "É inconstitucional, por dispensar o concurso 
público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, 
de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos 
cargos originais". RE 642.895, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Clipping das 
sessões virtuais 
 

1.3. Fiscalização e Controle  
 

1.3.1 Responsabilidade. Débito. Juros de Mora. Termo Inicial. Irregularidade. Correção 
Monetária. A correção monetária e a incidência de juros de mora não constituem sanções, mas 
sim mecanismos de recomposição de valores originais, consistindo em verdadeira reparação de 
prejuízos que a lei presume ocorridos pela mora no pagamento da quantia devida (art. 19 da Lei 
8.443/1992). Tais consectários devem, portanto, ser calculados desde a ocorrência do fato 
gerador, não cabendo forma alternativa de cálculo. Acórdão nº 1182/2020, Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 310, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.3.2 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Abrangência. Transferência. Capacidade 
técnico-operacional. Sucessão. Fraude. Quando os administradores de uma determinada 
empresa, em razão de ela se encontrar na iminência de sofrer sanção administrativa restritiva de 
direito, transferem o seu acervo técnico a outra empresa do mesmo grupo econômico com o 
objetivo específico de continuar as atividades da primeira, resta caracterizada a hipótese de 
sucessão fraudulenta, cabendo estender à sucessora os efeitos da penalidade aplicada à sucedida. 
Acórdão nº 1246/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 311, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.3 Tomada de Contas Extraordinária. Obras de recape asfáltico. Relatório indica: 
irregularidade na espessura e no grau de compactação do asfalto, na resistência à tração 
por compressão diametral e no teor de betume, além de pagamento a maior. 
Impropriedades não comprovadas. Regularidade com ressalvas. Em face de todo o 
exposto, voto no sentido de que deve o Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 1. Julgar regular 
com ressalvas a presente Tomada de Contas Extraordinária. 2. Recomendar ao Município que 
nas próximas licitações para recapeamento de vias haja previsão, como serviços preliminares, da 
realização de reperfilamento na via, para que sejam retiradas as imperfeições e buracos antes da 
aplicação de CBUQ, possibilitando a realização de obra com melhor qualidade técnica e passível 
de verificação por procedimentos técnicos, tanto para que a empresa contratada possa comprovar 
a qualidade de seus trabalhos quanto pelo controle a ser exercido pelo próprio Município e por 
este Tribunal de Contas, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 76/2020, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.3.4 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Despesas comprovadas por meio de 
recibo simples. Despesa registrada em duplicidade. Documentos e justificativas 
apresentadas. Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalvas e expedição de 
recomendações O Município e a Escola Municipal esclareceram que as despesas foram 
erroneamente indicadas como “material para manutenção de bens móveis”, quando deveriam ser 
enquadradas em “outros serviços de pessoa física”, bem como juntaram cópia dos referidos 
recibos da execução de serviço. Outrossim, a Entidade asseverou que “realmente foi feito uso 
dos serviços, mas por falta de conhecimento da direção anterior foi pago em recibo simples e 
não RPA, mas os serviços foram realizados e entendeu-se que a entidade tomou conhecimento 
do caso e não fará mais pagamentos em recibos comuns neste tipo de serviço”. Tendo-se em 
conta que as despesas executadas e comprovadas por meio de recibo simples são coerentes com 
o plano de trabalho proposto pela entidade, referentes ao pagamento de “manutenção de bens 
imóveis”, não há indícios de que os serviços não foram prestados, acompanha-se os pareceres 
uniformes pela ressalva do item. A então Diretoria de Análise de Transferências apontou em sua 
análise preliminar a existência de dois pagamentos para uma despesa única. A Municipalidade e a 
APP informaram que efetivamente houve a indicação incorreta no SIT e que a despesa foi lançada 
em duplicidade, contudo, que Entidade ao perceber o erro tentou excluí-la, porém, por se tratar 
de despesa realizada em exercício anterior, o SIT não permitiu a referida exclusão. Assevera, ainda 
que foi indicado no SIT o referido erro e que não houve movimentação financeira em 
duplicidade, conforme é possível observar no extrato bancário da conta corrente do convênio. 
Com efeito, é possível observar o efetivo erro no lançamento da despesa e a impossibilidade de 
correção do SIT após o encerramento do exercício, razão pela qual é possível considerar regular 
o item, sem a necessidade de ressalva do mesmo. Em relação a ausência de certidões na 
formalização, tratando-se de impropriedade de natureza formal, entende-se que tal item pode ser 
relevado, haja vista que não foi constatada nenhuma impropriedade relevante que possa macular 
a presente prestação de contas. Por esse motivo, aliás, acompanha-se o parecer da Unidade 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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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Técnica no sentido de que deve ser imposta recomendação aos jurisdicionados, com fulcro no 
art. 244, §1º do Regimento Interno, para que observem as exigências da Resolução nº 28/2011 e 
da Instrução Normativa nº 61/2011. Processo nº 414763/13 – Acórdão nº 584/20 – Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 76/2020, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.3.5 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Irregularidades. Pagamento de 
despesas a título de custo operacional. Pagamento de retenções de impostos e 
contribuições e outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Restituição ao erário. 
Responsabilidade solidária. Desconsideração da personalidade jurídica. Irregularidade 
de contas. Realização de despesas a título de “custos operacionais” e “recuperação de ISSQN”, 
sem comprovação: conclui-se que as despesas executadas pela OSCIP, a título de “custo 
operacional” e de “recuperação de ISS retido indevidamente”, não foram adequadamente 
comprovadas quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia, violando 
ao disposto na Lei 9.790/99 (art. 1º, , §1º, art. 4º, II, art. 10, § 2º, IV), no Decreto 3.100/99 (art. 
12, II), bem como na Instrução Normativa nº 61/2011 (art. 11, II e IV), motivo pelo qual 
permanece a irregularidade do item e a determinação de devolução dos valores não comprovados, 
de modo solidário a todos os responsáveis. Da determinação de restituição de valores e da 
responsabilidade solidária: a ausência de demonstração da destinação dada aos recursos 
transferidos e de comprovação da regularidade da respectiva aplicação (numa verdadeira inversão 
legal do ônus da prova operada pela própria Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único) 
enseja, nos processos de prestação de contas, além de infração à norma legal (Lei nº 9.790/99, 
Decreto nº 3.100/99, Instrução Normativa nº 61/2011 e Resolução nº 28/2011 TCE/PR), a 
presunção da ocorrência de lesão ao erário e desvio de finalidade e, consequentemente, a 
determinação da restituição dos valores não comprovados, uma vez que ao beneficiário dos 
recursos compete a comprovação cabal de que o recurso foi aplicado no objeto a que se destinava.  
Ademais, em casos como o analisado, em que se observa a utilização abusiva e ilegal de entidade 
privada por parte de seu gestor visando ao aproveitamento indevido de recursos públicos, sem a 
correlata comprovação das despesas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica do 
Instituto Confiancce em relação à Sra. Presidente da OSCIP, nos termos do art. 5012 do Código 
Civil e da Uniformização de Jurisprudência nº 03 desta Corte de Contas (Acórdão nº 1412/2006 
– Pleno, de relatoria do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães). Na oportunidade do 
julgamento da referida uniformização, fixou-se entendimento de que, em regra, a 
responsabilidade, nos entes públicos, é do seu gestor, sendo a responsabilidade institucional de 
caráter excepcional. Por outro lado, quando se tratar de entidades privadas, inverte-se o 
tratamento, sendo a regra geral a responsabilidade institucional, e a exceção a responsabilidade 
solidária de seu gestor ou dirigente, com a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa 
jurídica. Destaque-se que este Tribunal já decidiu, em outras oportunidades, pela desconsideração 
da personalidade jurídica, e consequente responsabilidade solidária entre a entidade beneficiada 
e seus dirigentes para a restituição de recursos, destacando-se os Acórdãos nº 2461/12 – Segunda 
Câmara e nº 4184/14 – Primeira Câmara, de minha relatoria, Acórdãos nº 2793/14, nº 2962/14, 
e nº 2794/14, todos da Segunda Câmara, de relatoria do Conselheiro Nestor Baptista, e Acórdão 
nº 2723/14 – Primeira Câmara, de relatoria do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Por conseguinte, 
importa pontuar que a solidariedade da responsabilidade entre o repassador e o tomador de 
recursos em razão da ausência parcial ou total de prestação de contas está prevista no art. 233 do 
Regimento Interno desta Corte. Processo nº 862096/12 – Acórdão nº 660/20 – Segunda Câmara 
-, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 77/2020, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344102.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344102.pdf
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 

1.3.6 TCMGO E MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 2, que recomenda a 
observância de regras para flexibilização de funcionamento do comércio local. 
Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e 
Ministério Público de Contas, dispondo sobre a flexibilização do comércio local, com vistas a 
garantir as condições sanitárias e de proteção social para fazer às necessidades emergenciais da 
população diante da pandemia da COVID-19. Foi recomendado aos Chefes dos Poderes 
Executivos dos municípios goianos que: (I) somente adotem a flexibilização das medidas 
restritivas de circulação, como liberação das atividades de comércio, mediante recomendações 
técnicas, com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em 
saúde, expedidas pela autoridade sanitária, que sustentem as medidas municipais, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia do COVI-19; (II) observem a manutenção das medidas indicadas 
no Decreto Estadual nº 9.653/20, enquanto não houver orientação técnica devidamente 
fundamentada em sentido diverso, emanada dos organismos de saúde internacionais ou dos 
órgãos de saúde federal, estadual ou municipal, estabelecendo medidas seguras que proporcionem 
a verticalização do isolamento social, compatibilizando o exercício das atividades econômicas 
com a proteção à saúde e à vida; (III) promovam com rigor a fiscalização do cumprimento das 
restrições impostas pelos governos visando conter a pandemia do COVID-19, adotando as 
medidas legais cabíveis em caso de constatação de descumprimentos; (IV) estabeleçam canais de 
comunicação para diálogo permanente com a sociedade civil, empresários, associações, 
sindicatos, entre outros, visando o desenvolvimento de estratégias que busquem ampliar e 
garantir a efetiva participação da sociedade civil nos processos de elaboração e deliberação das 
políticas públicas, em especial aquelas relacionadas ao combate à pandemia, pois é muito 
importante a participação e o envolvimento de todos na implantação de medidas visando mitigar 
a propagação do COVID-19; e (V) promovam, junto à sociedade local, campanha educativa e 
orientativa sobre as precauções para evitar a contaminação e propagação do COVID-19, bem 
como quanto aos benefícios do uso de máscaras, mesmo que artesanais, notadamente pelas 
pessoas que tenham de sair de casa e circular pelas vias públicas, para exercer atividades ou 
adquirir produtos ou serviços essenciais, inclusive quando se utilizarem do transporte público. 
Recomendação Conjunta nº 02/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-
22.pdf#page=4&zoom=100,84,750   

1.3.7 TCMGO E MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 3, que reitera aos 
gestores da saúde a obrigatoriedade da notificação compulsória para os casos suspeitos 
de COVID-19. Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás e Ministério Público de Contas, em 6.5.20. Aos gestores de saúde dos municípios 
goianos foi: (I) reiterada a obrigatoriedade de notificação imediata dos casos suspeitos de 
COVID-19, de acordo com os protocolos e critérios clínicos e epidemiológicos definidos pelo 
Ministério da Saúde, com o objetivo de desencadear as medidas de monitoramento com a 
finalidade de evitar a sua propagação; (II) informado que a obrigatoriedade da notificação 
imediata de casos suspeitos de COVID-19 por parte dos gestores públicos de saúde deve ser feita 
de acordo com orientações (específicas para COVID-19) do Ministério da Saúde e do Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretária de Estado da Saúde do 
Estado de Goiás, evitando-se os malefícios da subnotificação; (III) alertado sobre a 
obrigatoriedade de informar diariamente a disponibilidade de leitos de internação hospitalar 
(gerais e de terapia intensiva), assim como a situação atual de ocupação destes, inclusive com a 
informação dos leitos ocupados por pacientes com suspeita ou com diagnóstico do COVID19, 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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contendo o município de origem do paciente; e (IV) alertado, ainda, que o descumprimento das 
medidas adotadas pelos gestores públicos municipais, conforme previstas no art. 3ª da Lei nº 
13.979, de 2020, acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores, 
inclusive do servidor público que concorrer para o descumprimento.” (art. 3º, caput e § 1º, da 
Portaria Interministerial MS/MJSP nº 5/2020). Por fim, foi ressaltado que a presente 
recomendação não esgota a atuação do TCMGO sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas cuja atuação seja pertinente ao seu objeto. Recomendação 
Conjunta nº 03/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-
22.pdf#page=4&zoom=100,84,750   

1.3.8 TCMGO E MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº4, que trata da 
suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos durante a vigência do Decreto  
nº 9.653/20. Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás e Ministério Público de Contas, dispondo sobre a realização de concursos 
públicos realizados durante a vigência do Decreto Estadual nº 9.653/20, que adotou pertinentes 
medidas para prevenção e enfrentamento da pandemia, reiterando a situação de emergência na 
saúde pública no Estado de Goiás, pelo prazo de 150 dias. Recomendou-se aos gestores dos 
Poderes Executivo e Legislativo a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos 
realizados, pelo período de vigência do Decreto nº 9.653/20, editado pelo Governo do Estado. 
Na recomendação, consideraram-se os concursos públicos cujo prazo de validade não tenha se 
expirado até a data em que a manifestação conjunta foi publicada, sendo eles retomados após a 
cessação dos efeitos do Decreto Legislativo. Destacou também que os Poderes Executivo e 
Legislativo dos municípios goianos darão ampla publicidade, em veículo oficial e nos respectivos 
sites institucionais, aos atos relativos aos certames cujos prazos de validade foram prorrogados. 
Recomendação Conjunta nº 04/2020. TCMGO e MPC/TCMGO. 6.5.20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 22, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf#page=4&zoom=100,84,750   

1.3.9 Tomada de Contas – ausência de comprovação da execução de despesas pelo Presidente 
da Câmara Municipal – imputação de débito. O Presidente da Câmara Municipal de 
Alexândia, em 2017, instaurou Tomada de Contas diante da falta de apresentação das contas do 
Poder Legislativo relativas ao exercício de 2016 e da existência de irregularidades nos exercícios 
de 2015 e 2016. O Relator, em consonância com o entendimento da SCMG e do MPC, votou 
pela irregularidade nas contas tomadas, ante a ausência de comprovação da efetiva execução do 
objeto de despesas nos exercícios de 2015 e 2016, e pela falta de comprovação da legalidade na 
concessão de diárias a servidores. Na TCE foi apurado o total de R$631.043,04 em liquidação e 
pagamento de despesas irregulares, relacionado a gastos cuja execução não foi comprovada pela 
Câmara Municipal (serviços de assessoria jurídica, assessoria, consultoria, serviços de 
levantamento de informações no INSS e aquisição de peças para celular). Esclareceu que não 
foram encontradas evidências aptas a comprovar a regularidade de tais despesas, dada à ausência 
de provas documentais necessárias (documentos fiscais e atesto) para confirmar que houve 
observância à liquidação. Ressaltou que o cumprimento das fases para execução de despesas não 
é ato discricionário da Administração Pública, e sim uma obrigação imposta ao gestor, com base 
nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, para avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais. 
Afirmou que, considerando a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal em aprovar 
as despesas e assinar as autorizações de pagamento e os cheques, competia a ele negar o 
pagamento de despesas não liquidadas, ou seja, não amparadas em documentos que tivessem o 
devido atesto de sua execução, com a data, o local e o nome de servidor responsável pelo ateste. 
Declarou que no processo de prestação de contas relacionado à execução da despesa pública o 
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gestor assume a responsabilidade de obedecer a legislação financeira e o ônus de comprovar a 
conformidade da aplicação dos recursos públicos, nos termos do parágrafo único do art. 70 da 
CF/88 e do art. 93 do Decreto-Lei nº 200/67. Na análise das Contas tomadas, constatou-se, 
ainda, irregularidade referente à ineficiência no controle de gastos com combustíveis, 
considerando que nos relatórios de consumo, no controle de rodagem e de quilometragem, na 
indicação de percursos e nas requisições de abastecimento, não foram observadas as exigências 
normativas do TCMGO (RN nº 004/01), tendo em vista a incompletude das informações 
encaminhadas ao SICOM e a limitação dos dados disponíveis no Portal da Transparência. 
Concluiu pela imputação de débito e aplicação de multa ao ex-gestor, em razão das 
irregularidades. A proposta de Voto foi aprovada com unanimidade. Acórdão nº 02361/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-
22.pdf#page=4&zoom=100,84,750   

1.3.10 Contabilidade. Registro contábeis. Divergências. Saldo ajustado de contas contábeis e 
saldo ajustado de banco. Compete ao gestor municipal responsável, juntamente com o setor 
contábil, efetuar o controle e o registro fidedigno das demonstrações contábeis na elaboração da 
contabilidade do município, de maneira a evitar divergências entre o saldo ajustado de contas 
contábeis e o saldo ajustado de banco. Havendo divergências ou alterações, deverão ser 
respaldadas por documentos que as justifiquem, a fim de que possíveis inconsistências não 
comprometam o plano de trabalho aprovado e os limites financeiros para a sua execução.  A 
transparência e a veracidade das demonstrações contábeis são elementos indispensáveis para uma 
Administração eficiente e proba, haja vista que elas permitem o acompanhamento da execução 
orçamentária, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros, bem como a verificação dos créditos adicionais autorizados. Parecer 
Prévio nº 4/2020- TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

1.3.11 Contabilidade. Resultado orçamentário e deficitário. Contingenciamento de despesas e 
da movimentação financeira. A fim de se evitar que o resultado orçamentário se apresente 
deficitário ao final do exercício financeiro, é imprescindível que o chefe do Poder Executivo, nos 
termos da LRF, segundo o princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do art. 1º), promova o 
acompanhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (art. 53, inciso III), 
comparando as receitas realizadas com as previstas para o período, adotando, se necessário, em 
caso de aquelas apresentarem baixa efetividade, especialmente as de transferências correntes, o 
contingenciamento das despesas e da movimentação financeira (art. 9º, caput). Parecer Prévio nº 
5/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

1.3.12 Despesa. Verba indenizatória. Compatibilidade com o conceito de indenização. O 
pagamento de verba indenizatória pela Administração Pública somente se justifica se for 
compatível, em seu aspecto material, com o conceito de indenização, que consiste na reparação 
de eventuais decréscimos patrimoniais decorrentes de despesas custeadas pelo agente público 
para o exercício de sua função.  O aspecto definidor do caráter ressarcitório da verba 
indenizatória não pode ser apenas a denominação que a norma porventura lhe atribua, devendo-
se analisar se a sua finalidade efetivamente se qualifica como indenizatória, bem como se a sua 
implementação cotidiana reflete o comando do legislador. Acórdão nº 22/2020-TP, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 
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1.3.13 Planejamento. Crédito adicionais. Regularização de créditos por retroatividade da lei. 
Não há a possibilidade de se empregar a retroatividade de lei para regularizar créditos adicionais 
abertos sem prévia lei autorizadora. De acordo com o art. 167, V, da Constituição Federal, a 
abertura de créditos adicionais deve ser precedida de autorização legislativa, não sendo possível 
outra interpretação desse dispositivo. Parecer Prévio nº 2/2020- TP, Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

1.3.14 Responsabilidade. Multa. Correção monetária. Marco temporal. Recurso. Provimento 
parcial. A dívida decorrente de multa aplicada pelo TCU, quando paga após o vencimento, deve 
ser atualizada monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
pagamento, inclusive no caso de provimento parcial de recurso com a consequente redução no 
valor da multa, salvo se outra condição tiver sido prevista na deliberação que conferiu provimento 
parcial do recurso. Acórdão nº 1336/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 312, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.15 Responsabilidade. SUS. Débito. Solidariedade. Medicamento. Nota fiscal.  Na aquisição 
de medicamentos, a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de outras 
evidências de recebimento dos produtos, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos 
recursos públicos envolvidos, cabendo a responsabilização solidária da empresa fornecedora caso 
tenha emitido a nota fiscal sem a indicação dos lotes dos medicamentos (Resolução Anvisa - 
RDC 320/2002). Acórdão nº 6137/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 312, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.16 Tomada de Contas Especial. Irregularidades: a) pagamentos realizados em 
dinheiro/espécie; b) despesas fora da vigência; c) despesas por serviços de plantão 
médico indevidas; d) despesas pagas com juros; e) despesas com pessoal, não previstas 
no plano de trabalho. Inscrição de débito em dívida ativa do Município. Pela 
irregularidade das contas especialmente tomadas, com aplicação de sanção, 
determinação de devolução parcial dos recursos e outras medidas. Ressalva do item 
atinente a utilização de recursos com o pagamento de tarifas bancárias. Evidenciam-se 
diversas irregularidades nos pagamentos de despesas e de funcionários durante a gestão do 
convênio. Como bem ponderado pela Unidade Técnica em seu parecer conclusivo, não foram 
apresentados documentos ou justificativas "capazes de comprovar a lisura dos pagamentos feitos 
pelo Hospital em espécie, assim como não restou justificada a realização de despesas fora da 
vigência do convênio, de despesas indevidas com plantões médicos, de despesas com juros, de 
despesas com pessoal, não previstas no plano de trabalho e de despesas com tarifas bancárias". 
A ausência de demonstração da destinação dada aos recursos transferidos e de comprovação da 
regularidade da respectiva aplicação (numa verdadeira inversão legal do ônus da prova operada 
pela própria Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único) enseja, nos processos de 
prestação de contas, além de infração à norma legal (Lei nº 9.790/99, Decreto nº 3.100/99, 
Instrução Normativa nº 61/2011 e Resolução nº 28/2011 TCE/PR), a presunção da ocorrência 
de lesão ao erário e desvio de finalidade e, consequentemente, a determinação da restituição dos 
valores não comprovados, uma vez que ao beneficiário dos recursos compete a comprovação 
cabal de que o recurso foi aplicado no objeto a que se destinava e em atenção as normas vigentes. 
Processo nº 701119/16. Acórdão nº 790/20 - Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 78, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
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1.3.17 Prestação de contas anual. Exercício de 2011. Pela irregularidade das contas, em virtude 
do fracionamento de despesas. Ressalvas. Aplicação de Multas. Após exercício do 
contraditório, a Coordenadoria de Gestão Municipal, opina pela irregularidade das contas, em 
razão de contratações diretas que, em seu entendimento, configuraram o fracionamento de 
despesas, em ofensa à Lei Federal n.° 8.666/93. Ainda em razão da falha, opina pela aplicação da 
multa do art. 87, inciso IV, alínea g, da Lei Complementar Estadual n.° 113/2005 contra o gestor. 
É relevante destacar que a imposição do dever de licitar decorre do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição da República, de modo que, eventual exceção à regra é necessariamente decorrente 
da análise circunstancial do caso concreto. No presente caso, não houve qualquer evidência de 
fato atípico que tenha obrigado a entidade a realizar contratações diretas. Não se tratou de mera 
irregularidade formal passível de conversão em ressalva, como sustenta o recorrente, pois restou 
demonstrada reiterada conduta de dispensar procedimento licitatório em aquisições ordinárias, 
resultando no montante expressivo de mais de duzentos mil reais gastos ao arrepio da Lei de 
Licitações e Contratos. Portanto, como agravante às irregularidades ora constatadas, há a clara 
evidência de que a falha constitui efetiva práxis da entidade, mais uma vez afastando qualquer 
indício de urgência e excepcionalidade que, eventualmente, poderiam autorizar sua conversão em 
causa de ressalva das contas. Processo nº 277754/12 - Acórdão nº 980/20 - Segunda Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 78, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

1.3.18 Poder legislativo. Câmara Municipal. Terceirização. Consultoria. Serviços advocatícios. 
Serviço contábil. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de 
Ibitirama, com os seguintes questionamentos: “Uma Câmara Municipal, com subsídio dos vereadores 
aquém do limite constitucional – dado pelo art. 29, VI, “a” da Constituição Federal; que possui funcionários 
efetivos com remunerações elevadas, representando significativa parte do gasto com pessoal, corpo de funcionalismo 
este que não preenche todas as necessidades básicas de uma Câmara Municipal, quer dizer, não possui nenhum 
procurador e/ou contador; com despesas muito próximas do limite de gastos com pessoal-art. 29-A, I, da 
Constituição Federal; pode efetuar procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviços de advocacia 
e contabilidade (com remunerações módicas –inferiores inclusive ao piso sindical), sem criar os respectivos cargos, 
por meio de assessorias jurídicas e contábeis? No caso acima, a remuneração da assessoria jurídica e da assessoria 
contábil, podem ocorrer fora do limite de gastos com pessoal –art. 29-A, I, da Constituição Federal”? O Plenário 
desta Corte conheceu da consulta e, no mérito, por maioria, a respondeu nos seguintes termos: 

prestados por servidores concursados, podendo, a Câmara Municipal, excepcionalmente, 
terceirizar, em valores com a devida modicidade, por meio de procedimento licitatório, ressalvado 
os casos em que a legislação excepcionar, não sendo obrigatória a criação dos respectivos cargos. 
A excepcionalidade pode ser permitida, quando houver risco de atingir o índice do artigo 29-A, 
I da CRFB e enquanto perdurar essa situação, devendo ser observado que os custos com as 
referidas contratações não podem extrapolar o limite de gastos globais da Câmara, nos termos 
preceituados na CRFB, art. 29-A, caput e seus incisos. Cabendo ao gestor nesse ínterim adotar 
medidas que viabilizem a redução de despesas com pessoal, quais sejam: não admitir 
comissionados, negar reajuste e/ou revisão geral anual, não admitir servidores para substituição 
de inativos e qualquer outra medida que impacte no aumento de gastos da Câmara. 2.2. Os gastos 
com todas as consultorias contratadas pela Câmara Municipal, independentemente de serem 
consideradas ou não como gastos de pessoal, devem fazer parte do cálculo global dos gastos da 
Câmara para fins de aferir se houve extrapolação aos limites previstos no artigo 29-A da CRFB. 
Entretanto, como o gasto com consultorias não se enquadra no conceito de folha de pagamento, 
ele não será computado para fins de apuração do limite previsto no artigo 29-A, §1º da CRFB 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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(limite de 70% para a folha de pagamento). Mas se forem para substituir mão de obra contarão 
como gasto com pessoal para fins de se aferir o limite de gastos da LRF. Parecer em Consulta 
TC nº 002/2020, TC-2254/2014, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 105, disponível 
em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudência-n.-105.pdf 

1.3.19 Denúncia. Câmara dos Vereadores. Processo Legislativo. Disponibilização 
Intempestiva. Princípio da Legalidade. Princípio da Publicidade. Princípio da 
Transparência. Lei de Acesso à Informação. O TCE/SC considerou parcialmente procedente 
a denúncia apresentada pelo Observatório Social de São José acerca de ausência de integral 
cumprimento da Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) pela Câmara 
Municipal de São José, ante a divulgação intempestiva em sítio eletrônico das peças principais do 
projeto de Lei Complementar nº 006/2016, em desacordo com os princípios da legalidade e da 
publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e os artigos 3º, 6º e 8º da Lei Federal nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Trata-se de Denúncia apresentada pelo Observatório 
Social de São José (OSSJ), sobre irregularidade quanto à ausência de informações completas e em 
tempo real a respeito da publicação do projeto de Lei Complementar nº 006/2016 (que dispõe 
sobre o quadro de pessoal, cargos, funções e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal) 
da exposição de motivos e dos documentos legais correspondentes no Portal Transparência da 
Câmara e no Diário Oficial Eletrônico do Município de São José. Inicialmente, o Relator 
informou que o Responsável justificou que “a ausência de publicação de informações relativas 
ao Projeto de Lei Complementar nº006/2016 no Sistema Legislador decorreu do excesso de 
demandas que se acumularam na Diretoria Legislativa no final da 18ª Legislatura, mas que foi 
sanado antes mesmo do oferecimento da presente denúncia”. O Relator também informou que 
o Responsável “esclareceu que em consulta ao sítio eletrônico da Câmara de São José é possível 
ter conhecimento das matérias em deliberação pelo Legislativo josefense, sendo disponibilizados 
os textos principais e exposições de motivos. Acrescentou que eventuais informações adicionais 
devem ser solicitadas à Câmara, mediante requerimento, tendo em vista que os processos 
legislativos que tramitam na Casa não são eletrônicos”. O Relator explicou que, em consulta ao 
sítio eletrônico do Poder Legislativo, confirmou-se que “atualmente há disponibilização em 
tempo real das informações relativas às proposições legislativas e projetos em trâmite na Câmara 
de São José por meio do Sistema Legislador. Ademais em consulta ao portal eletrônico da Câmara 
Municipal de São José constatou que regularmente há publicação dos textos dos projetos, das 
atas das sessões, ordem do dia e das comissões legislativas” e fez menção aos precedentes sobre 
o tema decidido pelo Plenário do TCE/SC. O Relator entendeu, em concordância com o parecer 
exarado pelo MPTC/SC, que “o §1º do art. 8º (da Lei de Acesso à Informação), por sua vez, 
apresenta um rol mínimo (portanto exemplificativo) dos dados que deverão ser divulgados. 
Assim para além daquelas constantes do dispositivo, outras informações que também são de 
interesse coletivo ou geral deverão ser objeto de iniciativa de transparência ativa, mesmo que não 
listadas expressamente na Lei de Acesso à Informação”. Ainda, de acordo com o Relator, “a 
discussão está centrada na obrigatoriedade de o Poder Legislativo de São José disponibilizar no 
seu sítio eletrônico, em tempo real, informação sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
06/2016, com a exposição de motivos e os documentos legais. Embora [...] a legislação municipal 
não exija a publicação de projeto de lei no Diário Oficial do município, tal circunstância não 
autoriza a omissão na publicidade em sentido amplo, visando à transparência dos atos do Poder 
Público. Nesse sentido, o projeto de lei e seus elementos motivadores e justificadores devem ser 
disponibilizados, ao menos, no site da Câmara de Vereadores, por se tratar de transparência ativa, 
ou seja, constitui dever da Administração, sem necessidade de provocação de terceiro”. O Relator 
mencionou os autos @DEN-15/00218283 e, em especial, o @DEN-17/00101630: “Desse 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
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modo, ainda que não haja obrigação explicita na legislação municipal para disponibilização 
integral dos processos legislativos, incluindo exposições de motivos dos projetos de lei, as atas 
das comissões e das sessões deliberativas no Portal de Transparência do Órgão ou no site da 
Câmara, tal publicidade é exigida pelo princípio da transparência dos atos da administração 
pública, reafirmado pelos artigos 3º, 6º e 8º da Lei n°12527/2011”. Assim sendo, o Relator 
acompanhou o parecer ministerial para considerar parcialmente procedente a denúncia 
apresentada pelo Observatório Social de São José acerca de ausência de integral cumprimento da 
Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) pela Câmara Municipal de São José, 
ante a divulgação intempestiva em sítio eletrônico das peças principais do projeto de Lei 
Complementar nº 006/2016, em desacordo com os princípios da legalidade e da publicidade (art. 
37, caput, da Constituição Federal) e os artigos 3º,6º e 8º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação). Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “O princípio da 
transparência da gestão pública (princípio republicano), que necessariamente exige o 
cumprimento do princípio constitucional da publicidade, exige a disponibilização a qualquer 
cidadão, por meio de fácil acesso, das peças principais dos processos legislativos relativos à 
apreciação de projetos de lei, incluindo texto do projeto, exposição de motivos,as atas das 
comissões e das sessões deliberativas, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação e ao 
princípio da transparência dos atos da administração pública”. @DEN-17/00082580, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.20 Auditoria in loco. IMPRES. Regularidade das receitas. Projeto de lei. Ausência de 
demonstrativos financeiros e orçamentários. Equalização do déficit atuarial 
previdenciário. Equilíbrio atuarial. Informou ainda, o Relator, que “caso o gestor descumpra, 
de modo deliberado, a obrigação de organizar o regime próprio de previdência social de modo a 
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, agirá em infração ao art. 69 da LRF. Preservação do 
equilíbrio financeiro e atuarial não ocorre através de aportes crescentes do Poder Executivo e do 
Poder Legislativo para fazer frente ao déficit também crescente, mas sim através de medidas 
efetivas”. E ainda, que não “se está responsabilizando o gestor por todo o déficit atuarial 
verificado hoje, pois se trata, evidentemente, de herança de diversas outras gestões”, mas o 
prefeito é “responsável diante da omissão na tomada de providências, mesmo diante do 
crescimento da insuficiência técnica, em 4 anos (dez/2014 a dez/2018), de R$ 58 milhões para 
R$ 102 milhões, o que representa76% de crescimento gerando graves riscos de comprometer as 
próximas gestões”. Foi apontado, ainda, como irregularidade, o recolhimento de contribuição 
patronal sobre os inativos e pensionistas em desacordo com a legislação pertinente. Contudo, o 
Relator entendeu que o TCE/SC já analisou referida prática, “considerando irregular a ausência 
de recolhimento de contribuição a cargo de ente federativo sobre proventos de servidores 
inativos e pensões (Acórdão nº 1183/2013, Relator Conselheiro Substituto Cleber Muniz Gavi). 
Assevera que não há imunidade ou isenção de referidas contribuições, que têm tratamento 
tributário”. O Relator ainda destacou que a instituição de contribuição patronal, no âmbito do 
RPPS, sobre os aposentadorias e pensões é regular. Contudo, discordou do Ministério Público 
de Contas, em parte, entendendo que a incidência não é obrigatória, pois, dependerá da lei de 
cada ente federativo. Para ele, trata-se, aliás, de medida válida também para equacionar os 
eventuais déficits previdenciários. Por fim, o Relator considerou a imposição de determinação de 
Joaçaba de adequar o seu RPPS às alterações impostas pela Portaria nº 464/2018 do Ministério 
da Economia e à Emenda Constitucional nº 103/2019. Todavia, o Relator verificou que o art. 
36, II da referida Emenda Constitucional estabelece que, para os RPPS dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, as alterações constitucionais realizadas pela Emenda (especialmente os arts. 
1º e 2º) apenas entrarão em vigor “na data de publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo 
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Poder Executivo que as referende integralmente”. Assim, para o Relator, “não é cabível 
determinação para impor as referidas alterações. Deve-se aguardar o processo político próprio, a 
ser inaugurado pelo chefe do Poder Executivo, para realizar as alterações no RPPS”. @RLA-
18/00212655, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

1.3.21 Consulta. Câmara Municipal. Limites de despesas. Critérios. IBGE. Estimativa 
Populacional Anual. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Florianópolis acerca de critério para definição do limite de despesas do Poder 
Legislativo previsto no art. 29-A da Constituição Federal, haja vista divulgação de estimativa da 
população pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019. A consulta 
versava acerca da possibilidade de utilizar imediatamente a estimativa oficial do IBGE para fins 
da definição do limite das despesas previstas constitucionalmente. O Relator informou que “com 
base nos Prejulgados 1062 e 980 desta Corte e na Lei (federal) nº 8.443/1992, Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União (TCU), a qual adota a estimativa anual divulgada pelo IBGE para 
fins do cálculo das quotas do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação 
dos Estados, concluiu que estimativa populacional divulgada anualmente pelo IBGE utiliza 
metodologias consistentes para sua definição, assim como possui caráter oficial, devendo ser 
utilizada para fins da definição do limite das despesas previsto pelo art. 29-A da Constituição 
Federal”. O Relator ainda ponderou que o assunto já “possui entendimento consolidado por 
meio dos Prejulgados 1062 e 980, de acordo com os quais a estimativa populacional divulgada 
pelo IBGE serve como parâmetro norteador do limite a que se refere o art. 29-A da Constituição 
Federal”. Buscando o processo que deu origem ao Prejulgado 1062, o Relator informou que a 
estimativa populacional anual divulgada anualmente pelo IBGE foi utilizada como parâmetro e 
o mesmo entendimento foi aplicado pelo TCU “como parâmetro do cálculo das quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados, conforme constou no 
art. 102 da Lei (federal) nº 8.443/1992”. Por fim, o Relator votou por conhecer a consulta e 
responde-la acrescentando o item 3 ao Prejulgado 1062, com a seguinte redação: “3 - A estimativa 
populacional divulgada anualmente pelo IBGE possui caráter oficial que a habilita como 
parâmetro para definição dos percentuais de limite de gastos do Poder Legislativo a que se refere 
o art. 29-A da Constituição Federal”. @CON-20/00006161, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 72, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

1.3.22 Representação. Município. Repasse do duodécimo. Legislativo. Atraso. Valor inferior. 
Multa. O TCE/SC aplicou multa ao ex-Prefeito Municipal de Laguna em face do repasse em 
atraso e em valores menores do duodécimo devidos à Câmara Municipal de Laguna, no exercício 
de 2016, em inobservância ao que dispõe o art.29-A, § 2º, II, da Constituição Federal, c/c o art. 
68, XIX, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de Representação formulada pelo ex-Presidente da 
Câmara Municipal de Laguna noticiando supostas irregularidades referente aos repasses do 
duodécimo à Câmara Municipal de Laguna no exercício de 2016 cometidas no âmbito da 
Prefeitura Municipal. Inicialmente, o Relator apontou que na Representação foi sustentado que 
“até o dia 20 do mês de maio do 2016 o Prefeito Municipal não havia efetuado o pagamento 
obrigatório para o exercício de 2016”, e que “os repasses constitucionais estavam sendo pagos 
de forma indevida, parcelada e fora do prazo legal”. O Relator mencionou o ex-Prefeito 
“pronunciou-se afirmando que realmente atrasou o repasse do duodécimo ao Poder Legislativo, 
diante da queda da arrecadação e do aumento dos gastos com o funcionalismo público, e que 
editou os Decretos n° 4.645/2016 e 4.748/2016 objetivando a racionalização e contenção de 
despesas no âmbito da administração municipal de Laguna”. O Relator pontuou que “as contas 
do prefeito municipal de Laguna no exercício de 2016 foram rejeitadas por descumprimento do 
art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF, o que demonstra que não surtiram os efeitos 
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esperados da edição dos Decretos n° 4.645 de 23 de maio de 2016 e n. 4.748 de 26de outubro de 
2016, que tinham por objetivo a limitação de empenhos e adequação do nível de receitas do 
município”. E ainda, que “em consulta ao sistema e-sfinge, constata-se que os repasses ao Poder 
Legislativo foram efetuados em parcelas, todas em atraso durante o exercício de 2016, 
constatando-se um valor a menor [...] no repasse do duodécimo devido à Câmara Municipal de 
Laguna, no exercício de2016, em agravo ao disposto no art. 29-A, § 2º, II, da Constituição 
Federal, c/c o art.68, XIX, da Lei Orgânica Municipal”, complementou o Relator. Desta feita, o 
Relator decidiu que nessa linha não há como eximir a responsabilidade do Prefeito Municipal de 
Laguna do exercício de 2016, “pela irregularidade do repasse em atraso e em valores menores do 
duodécimo devidos à Câmara Municipal de Laguna, no exercício de 2016, em afronta ao disposto 
no art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal, c/c o art. 68, XIX, da Lei Orgânica Municipal”. O 
Relator ainda informou que em situações semelhantes o Tribunal de Contas aplicou multa ao 
responsável por deixar de efetuar o repasse do duodécimo no prazo estabelecido e citou como 
exemplos os informativos de jurisprudência desta Corte: @REP- 11/00028304, @RPA-
04/01642925, REP10/00773741. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “Município. 
Representação de Agente Público. Atraso no repasse do duodécimo ao Legislativo.Aplicação de 
multa ao Responsável. Prefeitura Municipal de Laguna. O repasse do duodécimo em atraso e em 
valor inferior ao devido, contraria o disposto no art.29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal”. 
@REP-16/00466882, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.23 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 
Comunicação. Rede de Controle da Gestão Pública. A comunicação do prefeito sucessor a 
instâncias de controle dando ciência da impossibilidade de realizar a prestação de contas de 
recursos geridos por seu antecessor, em razão da insuficiência de documentos que comprovem a 
aplicação dos recursos públicos transferidos, para fins de adoção das providências de alçada 
daquelas instâncias, pode ser considerada medida pertinente e suficiente para o resguardo do 
patrimônio público (Súmula TCU 230). Acórdão nº 6143/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 313, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.24 Responsabilidade. Contrato administrativo. Liquidação da despesa. Atestação. O atesto 
de despesa efetuado sem a efetiva verificação do direito do contratado ao crédito é ato grave, 
sujeitando o responsável ao ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, porquanto dá margem 
à ocorrência de pagamentos sem a devida contraprestação por parte do credor. Acórdão nº 
6145/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 313, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.25  Verbas destinadas à educação e bloqueio judicial. O Plenário, por maioria, julgou 
parcialmente procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF) para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição 
judicial que recaiam sobre verbas destinadas à educação, bem como para afastar a submissão ao 
regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação (UDEs), 
em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de 
não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. 
Na ADPF, questionava-se a constitucionalidade de decisões da justiça trabalhista que 
determinaram o bloqueio de verbas destinadas ao custeio de merenda escolar, transporte de 
alunos e manutenção das escolas públicas do estado do Amapá. Inicialmente, o colegiado 
explicou que as Caixas Escolares consistem em Unidades Executoras Próprias (UEx), que 
recebem recursos públicos destinados à educação, via transferência, para a melhoria da 
infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de 
desempenho da educação básica, por meio da gestão descentralizada. Encontram-se inseridas em 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1100028304
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0401642925
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0401642925
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1000773741
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600466882
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A230/sinonimos%253Dtrue?uuid=e5bd1350-b4b7-11ea-92d3-33ca7963900c
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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uma política de descentralização dos recursos destinados às escolas, intitulada Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), que presta assistência financeira às escolas públicas da educação básica 
das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 
mantidas por entidades sem fins lucrativos. Os recursos do programa são transferidos de acordo 
com o número de alunos e com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. Por sua vez, a 
assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino é admitida via repasse 
diretamente à unidade executora ou à entidade representativa da comunidade escolar. As 
unidades executoras das escolas instituídas e mantidas pelo Poder Público consistem em 
sociedades civis com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que têm por 
finalidade receber e gerenciar os recursos destinados às escolas, inclusive aqueles recebidos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Estabeleceu-se, desse modo, a 
possibilidade de os recursos destinados à educação serem repassados a associações privadas sem 
fins lucrativos, às quais cabe geri-los em benefício da escola. A inovação do programa reside 
justamente na descentralização da gestão financeira de recursos da educação para a sociedade 
civil. Vê-se, assim, que as Caixas Escolares, enquanto unidades executoras próprias, foram criadas 
para viabilizar o repasse de verbas públicas diretamente às escolas, conferindo-lhes maior 
autonomia na aplicação dos recursos de acordo com as necessidades particulares de cada 
localidade. A ratio é a descentralização da gestão da educação para maior agilidade e eficiência. 
Assim, é preciso identificar o que é constitucionalmente exigido de forma invariável e diferenciar 
daquilo que é constitucionalmente deixado à escolha das maiorias políticas prevalecentes, para 
que possam moldar a intervenção do Estado nos domínios sociais à luz da vontade coletiva 
legitimamente predominante. Nesse sentido, as UEx funcionam por meio de repasses de verbas 
para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão 
financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos 
plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. Não 
encontra óbice na Constituição, que, ao contrário, estabelece, em seu art. 205, que “a educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Portanto, o experimentalismo do administrador 
público caminha no sentido da descentralização da execução, mantido o controle normativo e 
fiscalizador dos entes públicos. No caso, ao se estabelecer a transferência direta de recursos para 
as escolas, pretende-se atingir ganhos de agilidade e eficiência, além de democratizar a 
administração da escola. Como o recurso é público, entretanto, há forte fiscalização, 
responsabilização e submissão aos princípios gerais da administração pública e ao controle do 
Tribunal de Contas da União (TCU). O âmbito constitucionalmente definido para o controle a 
ser exercido pelo TCU e pelo Ministério Público não é de qualquer forma restringido em relação 
a essas entidades. A Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Nesse sentido, as 
regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos 
essenciais ao regular o funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à 
concretização do princípio da separação dos poderes. Assim, os princípios da separação dos 
poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, 
penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas 
à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. O direito social à 
educação, bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito 
à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são, justificam a especial proteção 
constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à 
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concretização dos efetivos direitos. No caso, a destinação específica das verbas bloqueadas em 
juízo para aplicação em educação se verifica no manual de orientação para as UEx, que exige que 
a entidade, quando da formalização do cadastro, deve indicar o banco e a agência de sua 
preferência para abertura pelo FNDE de conta corrente específica para o programa, e que a conta 
é exclusiva, sendo vedada a movimentação de recursos próprios por meio de depósito, 
transferência, doação ou saque em espécie. Em caso de descumprimento, o FNDE fica 
autorizado a suspender o repasse dos recursos, assim como em caso de omissão na prestação de 
contas ou rejeição da prestação de contas. Ademais, qualquer irregularidade identificada na 
aplicação dos recursos destinados à execução do PDDE pode ser denunciada ao FNDE, ao TCU, 
aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União e ao Ministério Público, a quem 
cabe o controle da prestação de contas. Quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, os atos 
judiciais impugnados acarretaram o indesejado comprometimento do equilíbrio e da harmonia 
entre os Poderes, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito 
social à educação, transporte e alimentação escolar, preceitos fundamentais agasalhados na 
Constituição. A impenhorabilidade dos valores se impõe, in casu, sob a ratio de que estão afetados 
a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício 
obrigatório da função administrativa. Quanto à possibilidade de as Caixas Escolares pagarem suas 
dívidas por precatório, note-se que elas recebem doações particulares, e assumem obrigações 
outras. Em relação a essas obrigações, calcadas em patrimônio decorrente de doações privadas, 
não é razoável que devam ser pagas por precatório. Destaque-se que essas Caixas têm 
personalidade jurídica de direito privado. Assim, embora as Caixas Escolares do Amapá sejam 
entidades voltadas diretamente à prestação de serviços de educação e recebam recursos públicos 
via conta específica, já não se pode afirmar que dependem totalmente de recursos públicos e 
atuam em regime de exclusividade na gestão de recursos públicos destinados à educação. As 
Caixas Escolares contam com recursos provenientes do próprio do estado do Amapá e dos 
municípios, bem como com rendas decorrentes de atividades realizadas no ambiente escolar e 
auxílios financeiros de particulares. Essas verbas privadas não estão imunes aos atos de constrição 
judicial. Dessa forma, considerando-se que as Caixas Escolares consistem em sociedades civis 
com personalidade jurídica de direito privado, bem como que tais entidades não possuem os 
qualificativos necessários para serem enquadradas no regime especial de pagamento de débitos 
por precatórios, sabidamente diante da possibilidade de gerirem recursos privados, elas não se 
sujeitam ao regime referido independentemente da natureza dos recursos submetidos à execução 
judicial. É assim que a proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, 
inclusive de ordem trabalhista, convive com o princípio da impenhorabilidade dos recursos 
públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou 
assistência social. Vencido o ministro Marco Aurélio, que considerou inadequada a via eleita e, 
quanto ao mérito, julgou o pedido improcedente. ADPF 484/AP, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas 
destinadas à educação e bloqueio judicial 

1.3.26 COVID-19 e responsabilização de agentes públicos. O Plenário, em julgamento conjunto e 
por maioria, deferiu parcialmente medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade, 
em que se discute a responsabilização de agentes públicos pela prática de atos relacionados com 
as medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e aos efeitos econômicos e 
sociais dela decorrentes, para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da 
Medida Provisória (MP) 966/2020 (1), no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro 
grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, 
normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=484&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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internacional e nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da 
precaução e da prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º 
da MP 966/2020 (2), para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual 
compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios 
científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades 
reconhecidas nacional e internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da 
precaução e da prevenção. Foram firmadas as seguintes teses: “1. Configura erro grosseiro o ato 
administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou 
impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; 
ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem 
compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem 
expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como 
estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da 
observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem 
corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. Preliminarmente, o colegiado, por maioria, 
deliberou por proceder à análise das medidas acauteladoras. Quanto a esse tópico, considerou 
que o tema tratado na MP é revestido de relevância e urgência. No que se refere à plausibilidade 
do direito, observou que o novo coronavírus representa problemas em várias dimensões. Na 
dimensão sanitária, trata-se de uma crise de saúde pública, pois a doença se propagou sem que 
haja remédio eficaz ou vacina descoberta. A única medida preventiva eficaz que as autoridades 
de saúde têm recomendado é o isolamento social em toda parte do mundo. Na dimensão 
econômica, está ocorrendo uma recessão mundial. Na dimensão social, existe uma grande parcela 
da população nacional que trabalha na informalidade; e/ou que não consta em qualquer tipo de 
cadastro oficial, de modo que há grande dificuldade em encontrar essas pessoas e oferecer a ajuda 
necessária. Por fim, há a dimensão fiscal da crise, que consiste na pressão existente sobre os 
cofres públicos para manter os serviços, principalmente de saúde, em funcionamento. Vencido, 
no ponto, o ministro Marco Aurélio, que entendeu inadequada a via eleita. No mérito, explicitou 
que as ações diretas têm por objeto a MP 966/2020, o art. 28 do Decreto-Lei 4.657/2018 (Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou LINDB), com a redação dada pela Lei 
13.655/2018 e, ainda, os arts. 12 e 14 do Decreto 9.830/2019, que regulamentam o referido art. 
28. No que se refere ao art. 28 da LINDB, o Plenário anotou que a lei é de 2018, portanto em 
vigor há mais de dois anos, sem que se tenha detectado algum tipo de malefício ou de transtorno 
decorrente de sua aplicação. É uma lei que contém normas gerais, de direito intertemporal, de 
Direito Internacional Privado, de hermenêutica e de cooperação jurídica internacional. Assim, 
seu caráter abstrato, aliado à sua vigência por tempo considerável, tornam inoportuna sua análise 
em medida acauteladora nesse momento. Por isso, o colegiado se limitou a analisar, 
exclusivamente, a MP 966/2020, no que se refere especificamente à responsabilidade civil e 
administrativa de agentes públicos no enfrentamento da pandemia e no combate a seus efeitos 
econômicos. O propósito dessa MP foi dar segurança aos agentes públicos que têm competências 
decisórias, minimizando suas responsabilidades no tratamento da doença e no combate aos seus 
efeitos econômicos. Entretanto, há razões pelas quais ela não eleva a segurança dos agentes 
públicos. Isso porque um dos problemas do Brasil é que o controle dos atos da Administração 
Pública sobrevém muitos anos depois dos fatos relevantes, quando, muitas vezes, já não se tem 
mais nenhum registro, na memória, da situação de urgência, das incertezas e indefinições que 
levaram o administrador a decidir. Portanto, a segurança viria se existisse desde logo um 
monitoramento quanto à aplicação desses recursos, por via idônea, no tempo real ou pouco 
tempo depois dos eventos. Não obstante, o que se previu na MP não é o caso. Situações como 
corrupção, superfaturamento ou favorecimentos indevidos são condutas ilegítimas 
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independentemente da situação de pandemia. A MP não trata de crime ou de ato ilícito. Assim, 
qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agentes públicos quanto a ato 
ilícito ou de improbidade deve ser excluída. O alcance da MP é distinto. No tocante à saúde e à 
proteção da vida, a jurisprudência do Tribunal se move por dois parâmetros: o primeiro deles é 
o de que devem ser observados padrões técnicos e evidências científicas sobre a matéria. O 
segundo é que essas questões se sujeitam ao princípio da prevenção e ao princípio da precaução, 
ou seja, se existir alguma dúvida quanto aos efeitos de alguma medida, ela não deve ser aplicada, 
a Administração deve se pautar pela autocontenção. Feitas essas considerações, é preciso 
ponderar a existência de agentes públicos incorretos, que se aproveitam da situação para obter 
vantagem apesar das mortes que vêm ocorrendo; e a de administradores corretos que podem 
temer retaliações duras por causa de seus atos. Nesse sentido, o texto impugnado limita 
corretamente a responsabilização do agente pelo erro estritamente grosseiro. O problema é 
qualificar o que se entende por “grosseiro”. Para tanto, além de excluir da incidência da norma a 
ocorrência de improbidade administrativa, que já é tratada em legislação própria, é necessário 
estabelecer que, na análise do sentido e alcance do que isso signifique — erro “grosseiro” —, 
deve se levar em consideração a observância pelas autoridades, pelos agentes públicos, daqueles 
dois parâmetros: os standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos 
por organizações e entidades médicas e sanitárias nacional e internacionalmente reconhecidas, 
bem como a observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Além disso, 
a autoridade competente deve exigir que a opinião técnica, com base na qual decidirá, trate 
expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como 
estabelecido por organizações e entidades médicas e sanitárias, reconhecidas nacional e 
internacionalmente, e a observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 
Vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que concederam a medida cautelar 
em maior extensão, para suspender parcialmente a eficácia do art. 1º da MP 966/2020 e 
integralmente a eficácia do inciso II desse artigo. Vencido, também, o ministro Marco Aurélio, 
que concedeu a medida acauteladora para suspender integralmente a eficácia da MP 966/2020. 
(1) MP 966/2020: “Art. 2º. Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se erro 
grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por 
ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.” 
(2) MP 966/2020: “Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas 
esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de 
atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de: I – enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19; e II – combate aos efeitos econômicos e 
sociais decorrentes da pandemia da covid-19. § 1º A responsabilização pela opinião técnica não 
se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir 
e somente se configurará: I – se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o 
dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica; ou II – se houver conluio entre os agentes.” ADI 
6421 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 978, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo978.htm 

 

2 Direito Constitucional  

2.1      Transparência. Audiência Públicas. Discussão e elaboração da LOA. Convocação por 
meios de comunicação tradicionais. Na convocação da população para participação em 
audiências públicas de discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo 
municipal deve utilizar meios de comunicação que deem maior visibilidade (transparência) ao 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=6421&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=6421&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm
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chamamento e que, depois, possam ter sua existência comprovada. Dentro de suas 
possibilidades financeiras, o município deve utilizar os meios de comunicação, ditos 
tradicionais: televisão, rádio e mídia impressa; bem como as novas plataformas: sites, aplicativos 
de mensagens etc.; visando informar a maior quantidade de munícipes. A comunicação à 
população municipal sobre a realização de audiência pública, por meio de anúncio fixado no 
mural da prefeitura e por comunicado sonoro veiculado em automóvel, não atinge grande parte 
da população, limitando a publicidade imposta a todos os atos do Poder Público (art. 37, caput, 
CF/1988). Parecer Prévio nº 2/2020- TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 64, 
disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.p
df 

2.2 Competência do TCU. Administração Federal. Abrangência. Dano moral. Tomada de 

Contas Especial. A competência do TCU para processar tomadas de contas especiais 

restringe-se aos casos de irregularidades que impliquem dano ao erário (art. 71, inciso II, in fine, 

da Constituição Federal), não sendo cabível a instauração de TCE para apurar e quantificar 

prejuízos imateriais decorrentes de eventual dano moral sofrido por entidade da Administração 

Pública. Acórdão nº 1410/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 313, disponível em: 

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

2.3 Inquérito para investigar “Fake News” e ameaças contra o STF: constitucionalidade.  

O Plenário iniciou julgamento de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito 

fundamental em que se discute a constitucionalidade da instauração de inquérito pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), realizada com o intuito de apurar a existência de notícias fraudulentas 

(fake news), denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a 

honra e atingir a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. O ministro 

Edson Fachin (relator), preliminarmente, conheceu da arguição e converteu o julgamento da 

medida acauteladora em julgamento definitivo de mérito. Afirmou que a via eleita tem por 

objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, 

desde que não haja qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. São três os requisitos para 

a propositura da ação: a legitimidade para agir; a controvérsia jurídica; e a subsidiariedade. 

Assim, a petição inicial deve conter a indicação do preceito fundamental que se entende violado; 

a indicação do ato questionado; a prova da violação do preceito fundamental; o pedido, com 

suas especificações; e a comprovação, se for o caso, da existência de controvérsia judicial 

relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Além desses 

requisitos explícitos, existem os requisitos implícitos, reconhecidos jurisprudencialmente. Nesse 

sentido, a ação não é admitida quando a declaração de inconstitucionalidade parcial implique 

inversão do sentido da lei, porquanto não é permitido ao Poder Judiciário agir como legislador 

positivo. No tocante à legitimidade ativa, o requisito está satisfeito, por se tratar de partido 

político com representação no Congresso Nacional, legitimado universal apto à jurisdição do 

controle abstrato de constitucionalidade. Observou que a alegação de descabimento pela ofensa 

reflexa, no sentido de que a impugnação demandaria, primeiramente, a análise do art. 43 do 

RISTF (1) e da Resolução STF 564/2015, é questão que se confunde com o mérito. Ocorre 

que o ato impugnado, embora fundamentado no dispositivo regimental, ofendeu diretamente 

a Constituição, conforme alegado. Sob esse enfoque, a própria previsão regimental, ao prever a 

investigação judicial, implicaria ofensa ao devido processo legal e ao princípio acusatório. Nesse 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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caso, é cabível o controle pela via concentrada. A portaria que inaugurou o inquérito em questão 

é ato do Poder Público, e o preceito fundamental que se diz violado é o da liberdade pessoal, 

que inclui a garantia do devido processo legal; a dignidade da pessoa humana; a prevalência dos 

direitos humanos; a legalidade; e a vedação a juízo ou tribunal de exceção. Compete ao STF o 

juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional, como preceito 

fundamental. O Tribunal identifica, assim, as disposições essenciais para a preservação dos 

princípios basilares dos preceitos fundamentais de um determinado sistema. Dessa forma, a 

lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível afronta a 

um princípio fundamental, mas também às regras que confiram densidade normativa ou 

significado específico a esse princípio. Portanto, a controvérsia é própria e adequada. No que 

se refere ao princípio da subsidiariedade, entende-se que meio eficaz de sanar a lesão é aquele 

apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No caso 

dos autos, pretende-se a declaração de inconstitucionalidade da portaria que instaurou inquérito 

para a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações 

caluniosas, ameaças e demais infrações que atinjam a honorabilidade institucional do STF e de 

seus membros, bem como a segurança destes e de seus familiares. Ainda que, ordinariamente, 

o instrumento processual hábil ao trancamento de inquérito seja o habeas corpus, este é 

incabível contra ato de ministro do STF. Além disso, ainda que se pudesse cogitar de recurso 

ao colegiado contra as decisões do inquérito, não parece haver outro meio, exceto a ADPF, 

capaz de solver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões 

subsequentes. No mérito, o relator julgou o pedido improcedente, para declarar a 

constitucionalidade da portaria que determinou a instauração do procedimento investigatório, 

assim como declarar a constitucionalidade do art. 43 do RISTF, nas específicas e próprias 

circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas, desde que tenha a sua 

interpretação conforme à Constituição, a fim de que, no limite de uma peça informativa, o 

procedimento: a) seja acompanhado pelo Ministério Público (MP); b) seja integralmente 

observada a Súmula Vinculante 14; c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, 

denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário, pela via da ameaça aos membros 

do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra 

o Estado de Direito e contra a democracia; e d) observe a proteção da liberdade de expressão 

e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias 

jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na 

internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e 

divulgação em massa nas redes sociais. Em primeiro lugar, o relator tratou do objeto da ADPF, 

ou seja, analisar a abertura do inquérito à luz da norma do art. 43 do RISTF e dos preceitos 

constitucionais correlatos. Isso porque a referida regra regimental pode dar ensejo à abertura 

de inquérito, contudo, não é e nem pode ser uma espécie de salvo conduto genérico, e é 

necessário delimitar seu significado. Nesse sentido, o art. 43 do RISTF trata de hipótese de 

investigação, e deve ser lido sob o prisma do devido processo legal; da dignidade da pessoa 

humana; da prevalência dos direitos humanos; da submissão à lei; e da impossibilidade de existir 

juiz ou tribunal de exceção. Além disso, deve ser observado o princípio da separação de 

Poderes, uma vez que, via de regra, aquele que julga não deve investigar ou acusar. Ao fazê-lo, 

como permite a norma regimental, esse exercício excepcional submete-se a um elevado grau de 

justificação e a condições de possibilidade sem as quais não se sustenta. Em segundo lugar, o 
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ministro rememorou o sentido da Súmula Vinculante 14. Explicou que, num Estado de Direito, 

a total transparência dos atos do poder público é a regra. Restrições pontuais à publicidade 

devem estar fundadas na defesa da intimidade e do interesse social. A referida Súmula 

Vinculante tem o objetivo de equilibrar esses valores. Em terceiro lugar, enumerou diversos 

dispositivos constitucionais e de direito internacional voltados à proteção da liberdade de 

expressão e concluiu que seu regime jurídico garante, por um lado, a impossibilidade de censura 

prévia, e, por outro, a possibilidade de responsabilização civil e penal posterior. Além disso, a 

jurisprudência do STF é farta sobre o tema e contempla decisões que protegem a livre circulação 

de ideias e de manifestações. O STF reconhece que a liberdade de expressão compreende o 

direito de informar, de buscar informação, de opinar e de criticar. Atualmente, existe o 

problema relativo às fake news, disseminadas especialmente pelas mídias sociais. Nesse 

contexto, não há mais propriamente sujeitos de direito, mas algoritmos que espalham algum 

tipo de informação. Portanto, mesmo com a preponderância que a liberdade de expressão 

assume, e de sua posição preferencial, seu uso em casos concretos pode se tornar abusivo. É 

por essa razão que o exercício legítimo da liberdade de expressão pode estar agregado a alguns 

condicionantes que balizam a aferição de responsabilidades civis e penais. A esse respeito, a 

restrição à liberdade de expressão deve ser permeada por alguns subprincípios. Assim, por 

exemplo, esse direito pode ser limitado se o agente dele se utiliza para o cometimento de crimes 

ou para a disseminação dolosa de informação falsa. Especificamente no que diz respeito à 

ameaça, exige-se seriedade, gravidade e verossimilhança, sendo indispensável que o ofendido se 

sinta ameaçado e acredite que algo de mal lhe pode acontecer. Quando a vítima é agente público, 

essa exigência é mais rigorosa, pois a submissão à crítica é inerente à sua atividade. A liberdade 

de expressão, nesse contexto, atua como exercício de direitos políticos e de controle da coisa 

pública. Isso porque não pode haver privilégios ou tratamentos desiguais com o escopo de 

beneficiar agentes públicos que exercem o poder em nome do povo. A proibição do dissenso 

equivale a impor um mandado de conformidade, condicionando a sociedade à informação 

oficial, ou um efeito dissuasório, culminando com a aniquilação do próprio ato individual de 

reflexão. Portanto, as exceções à liberdade de expressão são restritas, e seus limites estão na 

alteridade e na democracia. Nesse sentido, são vedados discursos racistas, de ódio, supressores 

de direitos e tendentes a excluir determinadas pessoas da sociedade. Em quarto lugar, o relator 

teceu considerações acerca do sistema investigatório. Ordinariamente, compete ao MP 

promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Dentro do sistema 

constitucional, a regra é: a autoridade policial investiga, o MP acusa e o juiz julga, e nesse 

ambiente interagem a advocacia e as defensorias como funções essenciais. O MP não tem 

exclusividade na investigação preliminar. Em regra, é a polícia judiciária quem conduz a 

investigação, acompanhada pelo MP, titular da acusação. Segundo a Lei 8.038/1990, o MP 

oferecerá denúncia ou pedirá arquivamento do inquérito ou das peças informativas. Em quinto 

lugar, o ministro discorreu sobre a proteção do Estado de Direito e dos Poderes instituídos. 

Sob esse aspecto, nenhuma disposição constitucional pode ser interpretada ou praticada no 

sentido de permitir a grupos ou pessoas suprimirem o exercício dos direitos e garantias 

fundamentais. Assim, por exemplo, um partido político, cujos líderes incitam a violência, 

defendem políticas que não respeitam a democracia e tentam destruí-la, não pode invocar a 

proteção contra penalidades impostas por atos praticados com essas finalidades. Não há ordem 

democrática sem respeito a decisões judiciais. Não há direito que justifique o descumprimento 
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de uma decisão da última instância do Poder Judiciário. Afinal, é o Poder Judiciário o órgão 

responsável por afastar, mesmo contra maiorias, medidas que suprimam os direitos 

constitucionais. São inadmissíveis, portanto, a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso 

ou do STF. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Por essa razão, o 

equilíbrio e estabilidade entre os Poderes e a preservação da supremacia da Constituição estão 

ameaçados. Nesse contexto, ausente a atuação dos órgãos de controle com o fim de apurar o 

intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Judiciário e o Estado de Direito, 

incide o art. 43 do RISTF. Esse dispositivo é regra excepcional que confere ao Judiciário função 

atípica na seara da investigação, de modo que seu emprego depende de rígido escrutínio. É um 

instrumento de defesa da própria Constituição, utilizado se houver inércia ou omissão dos 

órgãos de controle. Ainda que sentidos e práticas à luz desse artigo possam ser inconstitucionais, 

há uma interpretação constitucional. Nesse quadro, a apuração inaugurada com fundamento 

nesse dispositivo regimental destina-se a reunir elementos que subsidiarão a representação ou 

encaminhamento ao MP. Os elementos reunidos pelo STF justificam a propositura da ação 

penal mediante o encaminhamento ao MP com os elementos necessários para essa propositura. 

As informações equivalem às que são coligidas em um inquérito. Como as ofensas são em massa 

e difusas, o inquérito se justifica para coligir esses elementos. Ademais, o STF pode, diante da 

ciência da ocorrência em tese de um crime, determinar a instauração de inquérito, mesmo que 

não envolva autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Muito embora o dispositivo 

regimental exija que os fatos apurados ocorram na sede ou dependência do próprio STF, o 

caráter difuso dos crimes cometidos por meio da internet permite estender o conceito de 

“sede”, uma vez que o STF exerce jurisdição em todo o território nacional. Logo, os crimes 

objeto do inquérito, contra a honra e, portanto, formais, cometidos em ambiente virtual, podem 

ser considerados como cometidos na sede ou dependência do STF. A instauração do inquérito 

justifica-se, desse modo, para preservar a etapa de coleta de provas, evitando que matérias 

próprias do STF sejam submetidas a jurisdições incompetentes; e para impedir que suas ordens, 

autoridade e honorabilidade sejam desobedecidas ou ignoradas. Por sua vez, é imprescindível a 

obediência ao juiz natural. De acordo com a regra regimental, o ministro competente para 

presidir o inquérito é o presidente da Corte, ou seu delegatário. Nesse caso, a delegação pode 

afastar a distribuição por sorteio, embora esta também seja uma via legítima. No tocante aos 

atos já praticados no curso do inquérito, sua eficácia deve ser preservada até a data desse 

julgamento. Ao MP competirá, derradeiramente, diante dos elementos colhidos, propor 

eventual ação penal ou promover o arquivamento respectivo. O relator concluiu no sentido de 

que as investigações não tratam de qualquer ofensa ao agente público, mas devem se limitar a 

manifestações que denotam risco efetivo à independência do Judiciário, pela via da ameaça a 

seus membros e, assim, risco aos Poderes instituídos, ao Estado de Direito e à democracia. 

Atentar contra o STF, incitando seu fechamento, a morte, a prisão de seus membros, a 

desobediência a seus atos, o vazamento de informações sigilosas, não são manifestações 

protegidas pela liberdade de expressão. O dissenso intolerável é aquele que visa a impor com 

violência o consenso. Em seguida, o julgamento foi suspenso. ADPF 572 MC/DF, Informativo 

de Jurisprudência do STF nº 981, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo981.htm  

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=572&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo981.htm
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2.4 Tribunal de Contas e autonomia municipal. O Plenário, em conclusão e por maioria, julgou 
improcedente pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas 
contra o art. 151, caput e parágrafo único, da Constituição do estado de São Paulo, que 
estabelece que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) será composto por 
cinco conselheiros, aos quais deverão ser aplicadas as normas pertinentes aos conselheiros do 
Tribunal de Contas estadual (Informativo 871). Inicialmente, o colegiado apontou 
particularidades entre os Tribunais de Contas dos Municípios, previsto no art. 31, § 1º, da 
Constituição Federal (CF) (1), e os Tribunais de Contas do Município, apenas existentes nos 
municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Os primeiros são órgãos estaduais criados por 
deliberação autônoma dos respectivos estados-membros, com a finalidade de auxiliar as 
Câmaras Municipais na atribuição de exercer o controle externo, sendo estes órgãos do Tribunal 
de Contas estadual. Já o Tribunal de Contas do Município (de São Paulo e do Rio de Janeiro) é 
órgão independente e autônomo, pertencente à estrutura da esfera municipal, com a função de 
auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da fiscalização financeira e orçamentária do 
respectivo município. Destacou que o art. 31, § 4º, da CF (2) veda que os municípios criem seus 
próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas. Isso, entretanto, não implicou a extinção do 
TCM-SP e do TCM-RJ, criados sob a égide de regime constitucional anterior. Embora a 
autonomia municipal seja princípio constitucional, ela é limitada pelo poder constituinte em 
inúmeros pontos, como, por exemplo, no que proíbe os municípios de criar suas Cortes de 
Contas. Nesse contexto, afirmou que a Constituição do estado de São Paulo não fere a 
autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do Município, mas, ao contrário, a 
prestigia. Asseverou que a norma impugnada não faz menção à regra de equiparação de 
vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Município aos dos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado. Conforme a jurisprudência desta Corte, o art. 75 (3) da CF 
estabelece a imposição do modelo federal do Tribunal de Contas da União. Entretanto, não se 
pode interpretar analogicamente que os conselheiros municipais teriam seus vencimentos 
equiparados aos dos conselheiros estaduais. A fixação da remuneração dos conselheiros cabe 
ao município (mesmo que em valor diverso do fixado para os conselheiros estaduais), uma vez 
que ele dispõe de autonomia para deliberar sobre os vencimentos de seus servidores. Ademais, 
a Constituição estadual, ao fixar, de forma idêntica à Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
que o TCM-SP deve ser composto por cinco membros, não ofende o princípio da simetria. É 
razoável que um tribunal de contas municipal tenha um número inferior de conselheiros ao dos 
tribunais de contas dos estados. Vencido o ministro Marco Aurélio que julgou as ações 
procedentes, por vislumbrar desrespeito à autonomia municipal. De acordo com o ministro, 
inexiste, na CF, preceito que autorize o estado a fixar regras para os Tribunais de Contas 
municipais. Um órgão municipal deve ser estruturado pelo respectivo ente federado. (1) CF: 
“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei. § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais 
de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver.” (2) CF: “Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo 
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. (...) § 4º É vedada a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. (3) CF: “Art. 75. As normas estabelecidas nesta 
seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios”. ADI 346/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo871.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=346&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm
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2.5 Celebração de acordo de leniência e declaração de idoneidade pelo TCU. A Segunda 
Turma iniciou a apreciação conjunta de quatro mandados de segurança nos quais se discute se 
o Tribunal de Contas da União (TCU), em julgamento de fraudes licitatórias, pode declarar a 
inidoneidade de empresas para contratar com a Administração Pública [Lei 8.443/1992, art. 46 
(1)], ainda que os ilícitos tenham sido objetos de acordos firmados em programas de leniência 
com outras instituições federais. Em síntese, no MS 35.435, alega-se que, não obstante a 
celebração de acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF) e Termo de Cessão 
de Conduta com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o TCU, em 
Tomada de Contas Especial (TCE), veiculou explícita ameaça de declaração de inidoneidade 
pelos mesmos fatos. Posteriormente, a impetrante peticionou nos autos para noticiar que 
também firmara acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a 
Advocacia-Geral da União (AGU). No MS 36.496, empresa de engenharia sustenta que o 
acordo de leniência celebrado com a AGU e a CGU garantiria a isenção da aplicação da pena 
de inidoneidade em relação aos mesmos fatos. No MS 36.526, impetrante aduz que o TCU: (i) 
extrapolou sua competência em face da competência do CADE, órgão no qual tramita processo 
com objetivo de apurar a mesma acusação; (ii) utilizou prova emprestada alegadamente precária 
e inconclusiva perante os órgãos junto aos quais produzidas e sem que lhe fosse assegurado o 
contraditório e a ampla defesa; (iii) ofendeu coisa julgada administrativa, pois a própria Corte 
de Contas teria se pronunciado em definitivo sobre o edital de licitação objeto da TCE, em 
outro procedimento. Sustenta ainda que o TCU violou direito líquido e certo, porquanto não 
considerou os elementos colhidos em virtude de sua colaboração antes de confirmar a aplicação 
da penalidade. No MS 36.173, construtora argui a nulidade da TCE que resultou na aplicação 
de penalidades, bem como a prescrição da pretensão administrativa, uma vez que o 
procedimento foi instaurado com base em interceptação telefônica declarada nula pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) (Inq 3.732). Em decisões monocráticas, foram concedidas 
medidas liminares nos respectivos autos para tão somente: (i) impedir a decretação pelo TCU 
da inidoneidade da empresa impetrante do MS 35.435; e (ii) suspender a aplicação das penas de 
inidoneidade noticiadas nos demais mandados de segurança. Desses deferimentos, houve 
interposição de agravos regimentais. O ministro Gilmar Mendes (relator) concedeu a ordem 
nos writs of mandamus, confirmando as liminares anteriormente deferidas. Prejudicados, assim, 
os agravos regimentais interpostos. De início, observou que os feitos versam sobre um mesmo 
suporte fático — fraudes licitatórias em obras de certa usina termoelétrica — e sobre a mesma 
pena aplicada — declaração de inidoneidade. Segundo o relator, nos writs, as impetrantes 
alegam que a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade pelo TCU esvaziaria o objeto 
dos acordos de leniência celebrados com o MPF e, no caso do MS 35.435, do MS 36.496 e do 
MS 36.526, também o conteúdo do Termo de Cessação de Conduta e/ou do Acordo de 
Leniência firmado com o CADE. Suscitam importante discussão constitucional a respeito dos 
desafios institucionais da ampliação dos espaços de consenso na atuação punitiva do Poder 
Público nas esferas administrativa e penal. O ministro asseverou que os acordos de leniência 
configuram relevantes instrumentos para uma política de combate a infrações econômicas, 
sobretudo para desarticulação de infrações administrativas e criminais colusivas. Nessa seara, a 
função persecutória do Estado recai sobre condutas delituosas que, por natureza, são secretas 
e apresentam difícil comprovação de materialidade. Pontuou que, no ordenamento jurídico 
pátrio, há pelo menos quatro gêneros de acordos de leniência que podem ser celebrados por 
pessoas físicas ou jurídicas para a atenuação da responsabilidade administrativa ou judicial de 
atos econômicos, quais sejam: (i) o Acordo de Leniência Antitruste (Lei 12.529/2011); (ii) o 
Acordo de Leniência Anticorrupção (Lei 12.843/2013); (iii) o Acordo de Leniência do MP, que 
não possui previsão legal expressa, mas surge de interpretação sistemática das funções 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4441531
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constitucionais do Parquet; e (iv) o Acordo de Leniência do Sistema Financeiro Nacional (Lei 
13.506/2017). Além desses, é possível apontar como quinta modalidade o chamado “acordo de 
não persecução cível”, recentemente introduzido pela Lei 13.964/2019. Embora possam 
eventualmente abranger fatos suscetíveis de repressão na esfera criminal, os acordos de 
leniência não se confundem com as modalidades de consenso nela disponíveis, como a figura 
do Acordo de Colaboração Premiada (Lei 12.850/2013). O relator assinalou que a necessidade 
de cooperação e coordenação entre as instituições envolvidas no microssistema anticorrupção, 
além de ser medida de salvaguarda da segurança jurídica, é verdadeira garantia de efetividade 
dos instrumentos de leniência. Em estudo, diagnosticou importantes assimetrias nas previsões 
de imunização geradas por cada uma das modalidades de acordo. De igual modo, identificou 
que um dos principais fatores de desalinhamento dos regimes refere-se à ausência de parâmetros 
comuns e objetivos para o cálculo de reparação e ressarcimento de danos. Registrou ter buscado 
interpretação harmônica das funções constitucionais do TCU que preservasse os princípios 
constitucionais da segurança jurídica e da eficiência. Ao tratar do MS 35.435, explicitou que a 
empresa investigada formalizou acordos autônomos com o CADE, a CGU/AGU e o MPF e 
assumiu o compromisso de colaboração perante todos esses órgãos. Logrou celebrar acordo 
nas três esferas administrativas e judiciais aplicáveis. Lembrou que o TCU declarara a 
inidoneidade de diversas pessoas jurídicas, incluída a impetrante. Contudo, entendera que, por 
causa dos acordos com o CADE e com o MPF, deveria ser dispensado tratamento diferenciado 
àquelas pessoas jurídicas como meio de “recompensar” a postura colaborativa. Desse modo, 
suspendera a sanção de inidoneidade, condicionando à apresentação, pelo MPF, de 
compromisso das empresas em colaborar com os processos de controle externo da Corte de 
Contas. Compreendera que os acordos, mesmo válidos, não afastariam sua competência, até 
porque a celebração deles não prejudicaria a necessidade imperativa do ressarcimento integral 
dos prejuízos. Em julgamento posterior à concessão da liminar pelo ministro Gilmar Mendes, 
o TCU estabeleceu a indisponibilidade de bens da impetrante, determinando que a medida 
alcançasse aqueles considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito, 
em divergência com as recomendações do MPF. O relator ponderou que a situação do MS 
35.435 seria próxima à do MS 36.496. Neste último caso, a empresa obteve decisão liminar no 
STF, no âmbito do MS 34.709. Ocasião em que concedido efeito suspensivo a recurso por ela 
interposto na Corte de Contas, em face de acórdão no qual imposta a sanção de inidoneidade. 
Depois disso, a impetrante do MS 36.496 celebrou acordo de leniência com a CGU e a AGU 
sobre os mesmos fatos apurados. Entretanto, quando do julgamento do aludido recurso, o TCU 
manteve a penalidade. Concluiu que a situação das duas impetrantes comporta a mesma solução 
jurídica. A interpretação conjugada dos múltiplos regimes de leniência que se inserem no 
microssistema anticorrupção deve zelar (i) pelo alinhamento de incentivos institucionais à 
colaboração e (ii) pela realização do princípio da segurança jurídica, a fim de que os 
colaboradores tenham previsibilidade das sanções e benefícios premiais cabíveis quando da 
adoção de postura colaborativa com o Poder Público. A concretização desses dois objetivos é 
fundamental para estimular a realização de novos acordos. Da interpretação sistemática da Lei 
Anticorrupção, depreendeu que o novel diploma instituiu verdadeiro regime duplo de 
responsabilização das pessoas jurídicas. Dentro desse regime, a prática dos chamados atos 
lesivos à Administração Pública definidos em seu art. 5º pode ensejar (i) responsabilidade 
administrativa (Lei 12.843/2013, Capítulos III e IV), e (ii) responsabilidade judicial (Capítulo 
VI). Para o ministro, quando a celebração do Acordo de Leniência Anticorrupção envolver 
simultaneamente a CGU e a AGU, o alcance dos benefícios se torna bastante alargado, haja 
vista que opera tanto sobre o regime de responsabilização administrativa (Lei 12.846/2013), 
que é guardado pela CGU, quanto sobre os múltiplos regimes de responsabilização judicial, 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157440
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titularizados pela AGU. Registrou que o acordo de leniência pactuado entre a impetrante do 
MS 35.435 e a CGU/AGU continha disposição expressa no sentido de afastar as sanções 
administrativas da Lei Anticorrupção, as sanções previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei 
8.666/1993 e ainda os efeitos e as penalidades previstas na Lei 8.429/1992. O mesmo regime 
de imunidade ampla foi garantido à impetrante do MS 36.496 em acordo celebrado com a 
CGU/AGU. As duas empresas colaboradoras assumiram o compromisso de adimplir 
integralmente valor arbitrado a título de ressarcimento do patrimônio público. Nos termos de 
ambos os acordos, o descumprimento das obrigações poderia implicar inclusive a decretação 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. O ministro documentou 
que a extensão de imunidade cível pela reparação de danos também foi garantida à impetrante 
do MS 35.435 mediante acordo de leniência firmado com o MPF. Frisou que, embora do ponto 
de vista estritamente normativo, a celebração dos contratos de leniência anticorrupção, de fato, 
não fulmina a atuação sancionadora do TCU baseada na Lei 8.443/1992. No entanto, é inegável 
a existência de sobreposição fática entre os ilícitos admitidos pelas colaboradoras perante a 
CGU/AGU e o objeto de apuração do controle externo. Se a sobreposição fática não for 
considerada de maneira integrada, sobreleva-se o risco de determinada empresa ser apenada 
duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Para além do debate acerca da ocorrência de bis in idem, 
uma visão não coordenada da incidência dos regimes de responsabilidade cível e administrativa 
gera riscos à própria efetividade do sistema anticorrupção. A lógica subjacente ao modelo de 
justiça negocial é a de instituir rígido regime de colaboração. Os acordos de leniência, negócios 
jurídicos bilaterais, apresentam natureza de meio de obtenção de prova. Em contrapartida ao 
dever de colaboração, o Poder Público mantém suspensão circunstancial condicionada das 
sanções aplicáveis. Em algumas hipóteses, a suspensão das sanções torna-se condição de 
cumprimento do próprio acordo de colaboração. O relator ponderou não ser desarrazoado 
supor que a decretação de inidoneidade configuraria “pena de morte” de construtoras cujas 
atuações econômicas se voltem, primordialmente, à realização de empreendimentos de 
contratação pública. A premissa da celebração de um acordo é o adimplemento de suas 
cláusulas, o que decorre da boa-fé objetiva e do princípio da confiança. É necessário dar à 
empresa condições de cumprir as sanções pecuniárias. Consequentemente, é imprescindível que 
se permita o funcionamento e a operação em seu mercado usual. O ministro enfatizou que a 
possibilidade de o TCU impor sanção de inidoneidade pelos fatos que deram ensejo à 
celebração de acordo de leniência com a CGU/AGU não é compatível com os princípios 
constitucionais da eficiência e da segurança jurídica. Acrescentou que, conquanto a sanção de 
inidoneidade imposta com base na Lei 8.443/1992 não esteja contemplada expressamente na 
Lei Anticorrupção, a aplicação desta penalidade pelo TCU resultará em ineficácia da cláusula 
que prevê a isenção ou a atenuação de sanções administrativas estabelecidas na Lei 8.666/1993. 
Esvazia, por consequência, a força normativa do art. 17 da Lei 12.846/2013 (2), pois os efeitos 
práticos das reprimendas são semelhantes, senão coincidentes. Nada obsta que, mesmo depois 
de ser celebrado o acordo com a CGU/AGU, o TCU apure a existência de danos 
complementares que não foram integrados na reparação ao erário entabulada nos acordos. A 
realização da missão institucional do TCU não é suprimida. As diversas medidas que podem 
ser manejadas pela Corte de Contas devem considerar sua proporcionalidade e os impactos nos 
acordos pactuados com a Administração Pública. No tocante ao MS 36.526, o relator apurou 
que, diferentemente das situações anteriores, o debate não está relacionado propriamente aos 
efeitos que os acordos de leniência da Lei Anticorrupção exercem sobre o poder sancionador 
do TCU, mas sim aos efeitos de uma tentativa de colaboração travada diretamente com a 
própria Corte de Contas. Extraiu dos autos que a respectiva impetrante realizou requerimento 
para colaborar com as investigações perante o TCU. Com a emissão de parecer favorável do 
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MP de Contas, pedido de reexame de acórdão foi sobrestado pelo relator daquela Corte, que 
ordenou a formação de processo apartado, com relatoria diversa, para a análise do pleito de 
cooperação. Em parecer no feito instaurado, a área técnica do TCU endossou a celebração do 
acordo entre a empresa e a Corte. Antes de a proposta de colaboração ser analisada, o plenário 
daquele Tribunal negou o pedido de reexame. Na oportunidade, determinou sumariamente o 
encerramento dos autos apartados, sem valorar sua instrução e os pareceres favoráveis. Em 
síntese, a tese então prevalecente foi a de que o procedimento de colaboração não materializava 
direito subjetivo à obtenção dos benefícios. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos 
posteriormente, o TCU consignou a inexistência de fundamento legal para a colaboração e a 
diferença da situação da empresa em relação às demais, que teriam celebrado acordo de leniência 
com o MPF. Ademais, inexistiria regulamentação interna do TCU sobre esse procedimento. O 
ministro Gilmar Mendes compreendeu que houve a adoção de comportamentos contraditórios 
na sinalização de possibilidade de acordo com a impetrante. Ainda que o órgão apresente 
estrutura complexa, é uma instituição una sob a perspectiva do administrado. É inquestionável 
que a manifestação favorável da área técnica tem o condão de gerar confiança legítima nas 
empresas de que as tratativas serão minimamente levadas em conta pelo Tribunal. Para o relator, 
mesmo que não se cogite da existência de direito líquido e certo à obtenção dos benefícios, a 
estruturação de qualquer programa de leniência deve ser pautada em regras transparentes que 
permitam a ciência do administrado acerca dos parâmetros orientadores da análise de sua 
proposta. A mera divergência interna dos órgãos do TCU sobre a possibilidade jurídica de 
colaboração, por si só, não configura fundamentação idônea para afastar a consideração do 
esforço colaborativo da impetrante. O acórdão da Corte de Contas violou o devido processo 
legal e a própria boa-fé objetiva ao rechaçar sumariamente a proposta de colaboração iniciada 
com as áreas técnicas sem apresentar fundamentação robusta que fosse além da mera 
divergência. Além disso, não prospera o argumento de que a empresa não teria reconhecido sua 
participação na fraude à licitação e não teria cooperado para o devido esclarecimento dos fatos. 
O parecer da área técnica do próprio órgão expressamente fez constar que a empresa não 
apenas reconheceu sua participação no ilícito, mas chegou a apresentar proposta de valor do 
dano no caso concreto. Por esse motivo, a concessão do título de marker à empresa foi sugerida. 
O ministro observou que a garantia de transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos 
administrados acerca dos possíveis resultados de uma tratativa é um dos pilares estruturantes 
de qualquer acordo de leniência ou colaboração criminal. É importante que sejam minimamente 
estabilizadas, inclusive as possíveis repercussões de eventual desistência ou insucesso da 
colaboração. Nessas hipóteses, devem ser estabelecidos os limites à própria utilização dos 
documentos e provas apresentados nas tratativas numa eventual atuação repressiva do órgão. 
Princípio aplicável aos acordos criminais e aos firmados na esfera administrativa. Acerca do MS 
36.173, o relator noticiou que o procedimento de TCE que deu origem à aplicação da penalidade 
iniciou-se com base em dados obtidos na interceptação telefônica cuja nulidade foi declarada 
no Inq 3.732. Logo, as provas dela decorrentes são igualmente ilícitas, ainda que adquiridas por 
instituição distinta — TCU —, uma vez que deram o condão ao procedimento fiscalizatório da 
Corte de Contas. A rejeição da prova derivada assenta-se na doutrina americana dos frutos da 
árvore envenenada. Destarte, entendeu que essas provas não podem levar à formação de 
convicção dos julgadores no procedimento de TCE. Por mais que o julgador deva fazer uso de 
seu livre convencimento para examinar provas e proferir decisões, suas conclusões, em regra, 
não podem advir de provas ilícitas. Por seu turno, o ministro Edson Fachin alinhou-se à 
conclusão do voto do relator no MS 35.435 e, em divergência, denegou a ordem nos demais 
mandados de segurança. Principiou com a explicitação de que as situações são distintas, apesar 
de três mandados de segurança terem o mesmo fio condutor em comum. Reportam-se a 
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decisões do TCU e à imposição de sanções diante da presença de acordo ou de suscitada 
atividade colaborativa em sede de leniência. Já o MS 36.173 cuida da questão específica da 
validade ou invalidade do ato que utiliza prova cuja nulidade foi declarada pelo STF. Abordou 
que o acordo de leniência é efetivamente valioso instrumento apto a colaborar no combate à 
macrocriminalidade financeira dentro do Estado brasileiro. A empresa colaboradora, que 
confessou a participação no ilícito, entrega provas e meios pelos quais se possibilita a descoberta 
de crimes e ressarcimento do produto do ato ilícito ao erário. Compromete-se com diversas 
condições legais e recebe benefícios concernentes à aplicação de penalidade em seu desfavor. 
Quanto ao MS 35.435, o ministro Edson Fachin, ao conceder a segurança, destacou que o 
acordo de leniência é inequivocamente anterior à aplicação de penalidade pelo TCU. 
Circunstância de relevo na matéria. Consignou que a Corte de Contas não pode obstar o 
cumprimento do pacto avençado, até em atenção à tutela da confiança legítima daquele que 
agiu de boa-fé ao confessar a participação nos ilícitos. No que diz respeito ao MS 36.496, 
denegou a segurança pleiteada, uma vez que não anteviu direito líquido e certo a ser amparado. 
Esclareceu ter sido celebrado acordo entre a empresa e a CGU em data posterior a da decisão 
do TCU, que impôs a sanção da inidoneidade para a impetrante contratar com a Administração 
Pública Federal. A circunstância de o acordo ter sido firmado depois é relevante para a 
manutenção da sanção imposta pela Corte de Contas, no exercício de suas funções 
constitucionais, acerca dos mesmos fatos. Asseverou que a impetrante pretende opor ao TCU 
o acordo de leniência, a fim de obter tratamento isonômico dado a empresas que pactuaram 
com o MPF. Todavia, as situações são substancialmente diferentes. Os acordos de leniência 
celebrados com o MPF pelas outras empresas foram prévios à decretação da penalidade pela 
Corte de Contas. Prestaram à avaliação adicional acerca da imposição da penalidade. No 
entanto, o ajuste da impetrante é posterior e, portanto, inviável a aferição da boa-fé e da 
confiança legítima da empresa que aguardou o final dos procedimentos investigatórios pelo 
TCU para pretender enquadrar-se na condição de colaboradora. Além disso, sequer é possível 
alegar que o termo de cessação de conduta perante o CADE prestou-se a qualificá-la nessa 
condição, pois se trata de instrumento legal distinto do acordo de leniência regulamentado pelos 
arts. 86 e 87 da Lei 12.529/2011 (3). Dessa maneira, não pode receber o mesmo tratamento 
jurídico nem ofertar as mesmas benesses destinadas àqueles colaboradores que se sujeitam aos 
requisitos do instituto. Ao dissentir do relator e denegar a segurança requerida no MS 36.526, 
o ministro Edson Fachin reputou não haver conduta a ser amparada. Inequivocamente inexiste 
acordo celebrado. Diante da expectativa de firmar-se acordo de leniência, não verificou emergir 
direito legítimo a impor sua celebração ou a decorrência dos respectivos efeitos, a afastar a 
aplicação da penalidade. Expôs que o STF já firmou entendimento no sentido de que não há 
direito subjetivo à colaboração premiada. Assim, não há direito subjetivo a acordo de leniência. 
Ademais, sublinhou que o acordo de leniência, além de meio colaborativo, constitui negócio 
jurídico processual personalíssimo, a evidenciar a exigência de voluntariedade das partes. Ele 
deve contar com manifestação volitiva daqueles que o firmam. Mesmo que se considere o 
pronunciamento do MP de Contas pela suspensão do feito e cotejo das provas juntadas, o órgão 
responsável pela tomada de decisão acerca de necessidade ou não do acordo de leniência é o 
TCU, por meio de seu Plenário. Este lançou fundadas razões para não aceitar a posição de 
colaboradora da impetrante. Por isso, não vislumbrou boa-fé objetiva a ser tutelada. Ausente 
expectativa tutelável. Destacou serem robustas as provas que formaram a convicção do TCU e 
apontam a efetiva ocorrência de dano ao erário diante de fraude a procedimento licitatório. 
Rechaçou o argumento segundo o qual haveria subsidiariedade da atuação da Corte de Contas 
em relação à investigação do CADE promovida pelos mesmos fatos. O TCU tem múnus 
iluminado pela finalidade de identificar condutas causadoras de prejuízos ao erário, e não 
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diretamente a ordem econômica, seara de atuação do CADE. À Corte de Contas, cabe a busca 
pelo ressarcimento dos danos em atenção precípua ao interesse público. A circunstância de um 
mesmo fato ilícito ser objeto de investigações distintas por entes diversos não conduz à 
impossibilidade de aplicação de penalidade por um ou mais de um deles, mormente quando se 
trata de sanção distinta prevista em lei. A despeito de o TCU ter analisado anteriormente o 
edital de licitação, afirmou inexistir formação de coisa julgada administrativa. Somente após a 
deflagração de operação policial, foi possível o conhecimento pelo Poder Público de todas as 
irregularidades ocorridas no processo licitatório e na formação dos contratos administrativos. 
Logo, é indevido impedir que o TCU exerça sua função constitucional quando os fatos 
chegaram a seu conhecimento após a efetiva contratação. Portanto, o TCU, no exercício de seu 
mister, pode impor sanção de inidoneidade, ainda que haja manifestação dos órgãos internos e 
parecer favorável do Parquet de Contas sobre a realização de acordo de leniência com a Corte, 
acerca de fatos fiscalizados. No tocante ao MS 36.173, o ministro manteve o acórdão prolatado 
pelo TCU. Rejeitou o argumento de que a decretação de nulidade no Inq 3.732 deveria levar 
também ao reconhecimento de encontrar-se a TCE eivada de vício, por estar amparada nas 
provas colhidas na interceptação telefônica. No ponto, consignou que as conclusões do TCU 
também se ampararam em outros elementos de prova, e não exclusivamente naquelas colhidas 
na interceptação telefônica posteriormente declarada nula. Em seguida, citou trechos da decisão 
da Corte de Contas. Por exemplo, a parte na qual afirma ter sido desencadeada a apuração a 
partir dos elementos adversados. No entanto, as informações policiais trazidas serviram apenas 
ao impulso inicial, uma vez que a comprovação do cometimento do ilícito se deu com base em 
elementos levantados pelo próprio TCU. O ministro refutou outras alegações da impetrante e 
acrescentou não ser possível reavaliar o conjunto fático-probatório considerado pelo TCU. 
Reportou-se à jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de 
segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da inviabilidade de 
dilação probatória. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
(1) Lei 8.443/1992: “Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o 
Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de 
licitação na Administração Pública Federal.” 
(2) Lei 12.846/2013: “Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de 
leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88.” 
(3) Lei 12.529/2011: “Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá 
celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a 
redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com 
pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que 
colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa 
colaboração resulte: I – a identificação dos demais envolvidos na infração; e II – a obtenção de 
informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. (...) Art. 
87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990 
, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, 
determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia 
com relação ao agente beneficiário da leniência. Parágrafo único. Cumprido o acordo de 
leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o 
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caput deste artigo.” MS 35435/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 979, disponível 
em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm 

2.6 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 12.009/2009. Regulamentação do 
transporte por meio de motocicleta ou motoneta, de mercadorias (moto-frete) e de 
passageiros (mototáxi). Direito à saúde. Proteção insuficiente. Alegação. 
Improcedência. Razoabilidade. Proporcionalidade. Observância. Ação Direta Julgada 
Improcedente. Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que julgava improcedente a 
ação, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 
11.10.2019 a 17.10.2019. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido 
formulado na ação direta e reconheceu a constitucionalidade da expressão “em transportes de 
passageiros, ‘mototaxista’”, presente no art. 1º da Lei nº 12.009/2009; do inciso II do art. 3º da 
Lei nº 12.009/2009; e da expressão “ou com as normas que regem a atividade profissional dos 
mototaxistas”, constante do art. 5º da Lei nº 12.009/2009, nos termos do voto do Relator. Não 
participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 
Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020. 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 12.009/2009. REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE, POR MEIO DE 
MOTOCICLETA OU MOTONETA, DE MERCADORIAS (MOTO-FRETE) E DE 
PASSAGEIROS (MOTOTÁXI). DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. 
ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 
OBSERVÂNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A regulamentação do 
transporte de mercadorias e de pessoas em motocicletas propicia a fiscalização e o controle da 
exploração dessa atividade econômica, bem como confere maior segurança aos condutores e 
usuários dos serviços mediante a exigência de dispositivos de proteção e de determinadas 
condições para seu exercício. 2. Não procede a alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, 
haja vista que os requisitos previstos pela lei questionada aplicam-se tanto ao transporte de 
mercadorias como ao de passageiros, a teor da regulamentação promovida pela Resolução 
356/2010 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 3. Ação direta julgada 
improcedente. ADI nº 4530, Informativo de Jurisprudência do STF nº 979, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Clipping das 
sessões virtuais 
 

3. Direito Financeiro  

3.1    Finanças Públicas. FCDF. Tributo. Contribuição previdenciária. Retenção. Credor. 
Recolhimento. Os valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares 
mencionados no artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal (polícia civil, polícia militar e 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal), indevidamente apropriados pelo Distrito 
Federal, no período de janeiro de 2003 a agosto de 2016, devem ser ressarcidos ao Fundo 
Constitucional do Distrito Federal. Acórdão nº 1244/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 311, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

3.2 Finanças Públicas. Despesa Pública. Empresa Estatal não dependente. Empresa 

estatal dependente.  Responsabilidade fiscal. Consulta. Quando houver mudança da 

situação de empresa estatal não dependente para a de empresa estatal dependente (art. 2º, inciso 

III, da Lei Complementar 101/2000 – LRF), deve esta ser incluída no orçamento fiscal e da 

seguridade social, não havendo óbice a que o Poder Executivo, ao definir os procedimentos de 

transição para essa inclusão no caso concreto, pondere os princípios norteadores da 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=35435&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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Administração Pública, em especial o que dispõe a parte inicial do art. 1º, § 1º, da LRF, 

mormente quando decidir sobre aspectos sem plena regulamentação, como no caso de 

empresas dependentes de capital aberto. Com vistas a conferir maior segurança jurídica ao 

processo, o Poder Executivo poderá regulamentar os procedimentos de inclusão de forma que 

os efeitos da transição se deem ao longo de um período pré-determinado, fundamentado e de 

razoável duração. No período entre a caracterização da dependência de fato da empresa estatal 

e a sua efetiva inclusão no orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço normativo deixado 

pela Lei Complementar 101/2000 não autoriza o gestor a violar diretrizes do ordenamento 

jurídico que imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do art. 37, inciso XI e § 

9°, da Constituição Federal, referente ao teto remuneratório, e do disposto no art. 2°, inciso III, 

da LRF, nas hipóteses que especifica. Acórdão nº 1274/2020, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 311, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

3.3 A captação de recursos municipais pelas cooperativas de crédito aplica-se à 

administração direta municipal, incluída a Câmara Municipal, e às suas entidades da 

administração indireta, bem como às empresas por elas controladas. Versam os autos 

sobre consulta encaminhada por presidente de Câmara Municipal, solicitando resposta às 

seguintes indagações: “Com advento da Lei Complementar 161/2018 ficaram estabelecidas 

novas regras para movimentação para os órgãos públicos junto às Cooperativas de Crédito. 

Essa regra se aplica aos numerários das Câmaras Municipais? Caso positivo, esta mesma regra 

se aplica às Câmaras Municipais, mesmo naquelas localidades onde existem bancos oficiais 

como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Se as respostas anteriores sejam negativas, 

em nenhuma hipótese poderá haver a movimentação financeira de numerário das Câmaras 

Municipais junto às Cooperativas de Crédito, havendo ou não na localidade bancos oficiais? 

(sic)”. O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, acerca das novidades instituídas pela Lei 

Complementar n. 161/2018, invocou o prejulgamento de tese fixado pelo Plenário desta Corte 

na Consulta n. 1040781, sob a relatoria do conselheiro Gilberto Diniz, que estabeleceu as 

premissas para o deslinde das dúvidas suscitadas, no sentido de que: 1. A legislação atualmente 

em vigor permite a captação de recursos municipais por cooperativas de crédito classificadas 

nas categorias plena ou clássica, observada a respectiva base territorial de atuação; 2. 

Atualmente, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) garante, por pessoa, 

créditos de até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 3. Cada Munícipio é considerado, 

juntamente com seus órgãos ou entidades e empresas por ele controladas, como uma única 

pessoa, independentemente da existência de múltiplas inscrições no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 4. A captação de recursos dos Municípios que supere o valor garantido 

pelo fundo garantidor deverá obedecer aos requisitos prudenciais estabelecidos na Resolução 

n. 4.659/2018, do Banco Central do Brasil. Salientou ainda que, na mesma sessão, o Tribunal 

Pleno deliberou pela suspensão da eficácia do Enunciado de Súmula n. 109, que apresentava o 

seguinte texto, in verbis: Comprovada a inexistência de bancos oficiais em seu território, o 

Município poderá, mediante prévia licitação, movimentar seus recursos financeiros e aplica-los 

em títulos e papéis públicos com lastro oficial, em instituição financeira privada, sendo-lhe 

vedada a contratação de cooperativa de crédito para esse fim. Assim, com amparo na legislação 

vigente e na jurisprudência deste Tribunal, dotada de caráter normativo, respondeu à primeira 

indagação no sentido de que as regras estabelecidas pela Lei Complementar n. 161/2018, que 

autorizam a captação de recursos municipais pelas cooperativas de crédito, bem como os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040781
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50582/Res_4659_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50582/Res_4659_v1_O.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
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desdobramentos constantes na Resolução n. 4.659/2018 do Banco Central do Brasil, aplicam-

se à administração direta municipal, incluída a Câmara Municipal, e às suas entidades da 

administração indireta, bem como às empresas por elas controladas. Outrossim, no que 

concerne ao segundo item da consulta, alteou que, em leitura atenta da novel normatização, não 

se verifica qualquer restrição à captação dos recursos públicos municipais fundada na existência 

de bancos oficiais na circunscrição do Município. O único condicionamento de caráter 

geográfico é veiculado no § 9º, incluído no art. 2º da Lei Complementar n. 130/2009 pela Lei 

Complementar n. 161/2018, segundo o qual as operações “correspondentes aos depósitos de 

governos municipais, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, somente 

poderão ser realizadas em Município que esteja na área de atuação da referida cooperativa de 

crédito”. Deste modo, concluiu que a existência ou não de bancos oficiais na circunscrição do 

Município é irrelevante para fins de aplicação da Lei Complementar n. 161/2018. Por fim, 

considerou que o terceiro questionamento restou prejudicado em face das respostas positivas 

às duas primeiras indagações. O voto do conselheiro-relator foi acompanhado por unanimidade 

pelos seus pares. Consulta n. 1077108, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 211, 

disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5

L 

3.4 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Precatório. Honorários advocatícios. 

Tomada de contas especial. A destinação, pelo ente municipal, de valores de precatórios 

relacionados a verbas do Fundef e do Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios é 

inconstitucional, por ser incompatível com o art. 60 do ADCT, com a redação conferida pela 

EC 14/1996, bem como é ilegal, por estar em desacordo com as disposições da Lei 

11.494/2007, devendo o município restituir à conta do Fundeb municipal, com recursos 

próprios, os valores utilizados irregularmente, sob pena de instauração de processo de tomada 

de contas especial. Acórdão nº 1347/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 312, 

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

3.5 Prestação de contas de transferência voluntária. Triangulação. Entidade repassadora 
constituída com a finalidade de fomentar e executar atividades e serviços não exclusivos 
do Estado. Administração de recursos e de fundos financeiros públicos, destinados ao 
desenvolvimento urbano, regional e institucional. A forma adotada para os repasses de 
recursos não configura, de per si, uma irregularidade, visto que o pagamento de 
imposto de renda não constitui necessariamente, dano ao erário. Atraso de 18 dias no 
envio da prestação de contas parcial referente ao exercício de 2011. Prestação de contas 
parcial; Ausência de prejuízo à análise de contas. Diminuto valor da multa vigente à 
época. Longo decurso do tempo mitigado os aspectos pedagógicos, socioeducativos ou 
até mesmo punitivos de eventual sanção. Não aplicação. Carona. Possibilidade. 
Regularidade das contas com ressalva.  De acordo com a unidade técnica, a prestação de 
contas prestação de contas parcial, referente ao exercício de 2011, deveria ter sido protocolada 
até 30/04/2012. No entanto, verifica-se que foi encaminhada em 18/05/2012, ou seja, com 18 
dias de atraso. Conforme dispõe o art. 31 da Resolução n° 28/20111, a norma aplicável às 
contas ainda era a Resolução n° 3/2006, não havendo que se falar em "período de adaptação 
dos jurisdicionado ao SIT". Todavia, deixo de aplicar a multa pelo atraso, eis que: se tratava de 
prestação de contas parcial; não houve prejuízo à análise das contas; o diminuto valor da multa 
vigente à época e o longo decurso de tempo desde os fatos mitigam os aspectos pedagógicos, 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50582/Res_4659_v1_O.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp130.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp161.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077108
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc14.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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socioeducativos ou até mesmo punitivos de eventual sanção. No que se refere ao modelo 
adotado para a execução do Convênio, com a participação do PARANACIDADE, tenho para 
mim que a forma adotada para os repasses dos recursos não configura, de per si, uma 
irregularidade, visto que o pagamento de imposto de renda não constitui, necessariamente, dano 
ao erário, até porque parte desse imposto retorna ao Estado do Paraná. Por sua vez, o 
PARANACIDADE, nos termos da Lei nº 15.211/2006 que o instituiu, tem por finalidade 
fomentar e executar atividades e serviços não exclusivos do Estado, competindo-lhe, entre 
outras atribuições, a administração de recursos e de fundos financeiros públicos, destinados ao 
desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano. Ora, se o PARANACIDADE administra fundos financeiros do 
Estado, não vejo justificativa para questionar o modelo de repasse adotado no presente caso. 
Portanto, enfrentando o mérito da questão, afasto a irregularidade. Quanto à "carona", pelo 
Acórdão nº 1105/14-Pleno, que respondeu Consulta protocolada sob nº 211.458/12, este 
Tribunal decidiu que: "é possível a adesão de ata de registros de preços, nos termos previstos 
nº 2391/2008, entre os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual constando tal 
possibilidade expressamente do edital da licitação para a formação do registro de preços". 
Assim, também afasto esta irregularidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 16, II da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005, VOTO pela regularidade das contas, ressalvando o 
atraso de 18 dias no envio da prestação de contas parcial referente ao exercício financeiro de 
2011. Processo nº 235043/11 - Acórdão nº 834/20 - Primeira Câmara,   Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 78, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 

4. Direito Previdenciário 

4.1.   Pessoal.  Aposentadoria especial. Policial. Contagem de tempo de serviço. Serviço militar. 

Forças armadas. Consulta.  Para fins da aposentadoria especial nos moldes da LC 51/1985, 

poderá ser considerado como atividade tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças 

Armadas. Para que se conceda a aposentadoria especial, deve ser exigido o exercício na carreira 

policial pelo tempo mínimo de cinco anos. Acórdão 1253/2020, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 311, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.2.   Direito Previdenciário. Hora de Repouso Alimentação (HRA). Natureza remuneratória. 

         Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Incide a contribuição previdenciária 

patronal sobre os valores pagos a título de Hora de Repouso Alimentação – HRA. Cinge-se a 

controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os 

valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei n. 

5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT. O acórdão embargado, da Primeira Turma, consignou que tal 

verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor 

direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, 

assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está 

obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo 

para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor 

físico e mental". Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui 

natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária 

patronal (art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991). Por sua vez, o julgado paradigma, da Segunda Turma, 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00345444.pdf
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://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela 

hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição 

pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, 

nos termos do art. 28 da Lei n. 8.212/1991". Tem-se que a Hora Repouso Alimentação – HRA 

é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do 

empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 

9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa. O empregado fica efetivamente 9 (nove) 

horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, 

embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à 

hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e 

sujeita à contribuição previdenciária. Assim, a HRA possui nítida natureza remuneratória, 

submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, 

e 28 da Lei n. 8.212/1991. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da 

CLT foi alterada pela Lei n. 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo 

intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o 

pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho". A compreensão 

esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da 

Lei n. 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de 

discussão no presente caso. EREsp 1.619.117-BA, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 671, 

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

4.3 Ato de inativação. Ausência de alimentação do Sistema SIAP. Opinativos pela negativa 

de registro desarrazoada. Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão do feito 

para alimentação do SIAP. Não se pode negar que a decisão pelo não registro, ainda que cabível 

no caso dos autos, se mostraria mais prejudicial aos servidores interessados do que ao município 

em si. Nesse passo e tendo em mente que a simples e objetiva alimentação do SIAP resolveria a 

questão, há que ser aplicado no presente o prescrito no §2º do artigo 457 do Regimento Interno 

deste Tribunal. No atual estado dos autos, mostra-se mais razoável, a conversão do julgamento 

em diligência pelos motivos acima expostos, sob pena das sanções previstas na Lei 

Complementar Estadual n.º 113/05 a serem impostas ao gestor responsável.Processo nº 

582229/17,  Acórdão nº 478/20 – Primeira Câmara -, Informativo de Jurisprudência do TCEPR 

nº 76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-

jurisprudencia/280400/area/242 

4.4 Revisão de Proventos. Desaverbação de tempo excedente. Registro de ato. Em 

consonância com os pareceres constantes dos autos, julgo legal a revisão dos proventos, com a 

consequente desaverbação do tempo excedente de 2 anos, 5 meses e 27 dias relativo ao período 

de 4/9/1983 a 28/2/1986. Com efeito, a lei não veda a possibilidade de cômputo de tempo de 

serviço excedente para fins de concessão de outro benefício em regime diverso. O que se proíbe 

expressamente é a contagem do mesmo tempo de serviço ou de contribuição para obtenção de 

benefícios diversos.  É importante registrar que, segundo informado pelo município, o tempo 

averbado não provocou reflexos financeiros em favor da interessada. Por fim, ressalto que o tema 

já foi objeto de debate no Acórdão nº 1763/18 – S1C (autos nº 138848/16) e no Acórdão nº 

1455/18 – S2C (autos nº 868106/17), ocasiões em que se assentou a possibilidade jurídica da 

desaverbação do tempo excedente e a competência do Tribunal de Contas para apreciar a revisão 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343831.pdf
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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da aposentadoria nesses casos. Processo nº 280793/19 – Acórdão nº 574/20 – Primeira Câmara 

Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-

jurisprudencia/280400/area/242 

4.5 Prejulgado. Interpretação das regras de transição das EC 41/03, 47/05 e 70/12 da 
Constituição Federal. Retificação. Aprovação. Enunciados. OS MEMBROS DO 
TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos 
do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por 
unanimidade: I. retificar, de ofício, o Prejulgado, em razão dos fundamentos expostos, 
encerrando-o com os seguintes enunciados: a) Tempo de efetivo exercício no serviço público: 
tem interpretação restrita nos termos da jurisprudência atua do Superior Tribunal de Justiça; b) 
Considerando que não há análise de empregadores no sistema desta Corte, mas apenas de 
vínculos, o tempo laborado em empresas públicas e sociedades de economia mista não são 
computados para fins de validação das regras de ingresso das EC 41, 47 e 70, por serem relações 
celetistas e não de regime estatutário; c) Suprime-se o item “c”, posto que segue a sorte do item 
“a”; d) Quanto aos servidores efetivados e os que tiveram seus empregos transformados em 
cargos públicos, entende-se que, no caso das migrações de regime realizadas após a Constituição 
Federal de 1988, mediante lei, são aceitas para fins de regras de ingresso, desde que efetuadas até 
as datas limites de ingresso de cada uma das Emendas 20/98 (no caso do art. 8º), 41/2003, 
47/2005 e 70/2012; e) os destinatários das regras de transição não devem ser definidos pelo 
momento que ingressaram no RPPS, pois há casos em que os servidores, embora detentores de 
cargo efetivo, permanecem filiados ao RGPS e esse período deve ser considerado para fins de 
atendimento às regras de ingresso; f) retificando o erro material contido nos subitens e.1, e.2 e 
e.3, do Acórdão principal, tem-se: Para EC 20/1998: o ingresso no serviço público deve ter 
ocorrido até 16/12/1998 em cargo efetivo ou emprego público, vinculado ao RPPS ou ao RGPS, 
desde que, no caso do art. 8°, tenha sido objeto de transformação em cargo efetivo antes da EC 
20/98; Para EC 41/2003: o ingresso no serviço público dever ter ocorrido em cargo efetivo até 
16/12/1998 ou 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado RPPS ou RGPS, sendo 
neste apenas os regidos pelo regime estatutário;  Para EC 47/2005: o ingresso no serviço público 
dever ter ocorrido em cargo efetivo até 16/12/1998, vinculado RPPS ou RGPS, sendo neste 
apenas os regidos pelo regime estatutário; Para EC 70/2012: o ingresso no serviço público dever 
ter ocorrido em cargo efetivo até 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado RPPS 
ou RGPS, sendo neste apenas os regidos pelo regime estatutário. Processo nº 593585/18 – 
Acórdão nº 541/20 – Tribunal Pleno - Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 76, 
disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

4.6 Recurso de Revista. Ato de inativação. Agente fiscal reenquadrado no cargo de auditor 
fiscal. Jurisprudência dominante do Tribunal determinado o registro de aposentadorias 
em casos análogos, em atenção aos princípios da confiança, segurança jurídica e da boa-
fé. Dever de manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência da 
Corte. Provimento.  A despeito de toda a argumentação aduzida e documentos juntados pelos 
interessados, extrai-se que o objeto do Recurso de Revista ora apreciado, seja ele a concessão do 
registro ao ato de inativação do recorrente, está de acordo com as recentes decisões e 
pronunciamentos da Unidade Técnica e MPC desta Corte. Deve-se levar em consideração ainda 
o fato de não haver decisões nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nas quais se contestam 
as leis estaduais, de maneira que se estender na obtenção de dados do registro perante a Paraná 
Previdência ou aguardar a promulgação das decisões perante o STF, seria uma afronta à segurança 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344168.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344168.pdf
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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343927.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343927.pdf
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


 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 
tcmgo.tc.br/site 

Página 87 de 96 

jurídica, o princípio da confiança e da boa-fé. Face o exposto, fica claro que a negativa do registro 
de aposentadoria, para que se aguarde pôr fim a tramitação dos autos quanto a 
(in)constitucionalidade das Leis Complementares em questão, traria danos irreparáveis ao 
recorrente, afrontando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como o bem estar e 
celeridade processual que se preza desta Corte, de maneira que acompanho as manifestações da 
CGE e do Ministério Público de Contas, provendo o registro ao ato de inativação do recorrente. 
Processo nº 503202/19 – Acórdão nº 530/20 – Tribunal Pleno - Informativo de Jurisprudência 
do TCEPR nº 76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

4.7 Previdência. RPPS. Empresa contratada. Gestão da entidade previdenciária. 
Normatização de rotinas e procedimentos. Formalização de processos administrativos. 
A existência de empresa contratada, para prestar serviços auxiliares a RPPS municipal, não exime 
a gestão da entidade previdenciária de praticar atos administrativos que demonstrem sua atuação 
de supervisão e de controle em todas as fases dos processos administrativos previdenciários, 
desde a fase inicial, instrutória, decisória, recursal, até a fase de cumprimento das decisões 
administrativas. 2. A partir do momento em que o município institui RPPS, seja na forma de 
autarquia, fundo contábil ou outro modelo de unidade gestora, ele reveste esse ente de aspectos 
funcionais, orgânicos e gerenciais necessários para que desempenhe atividades que lhes são 
próprias. 3. A gestão do RPPS deve normatizar rotinas e procedimentos que garantam sua 
atuação tanto nos processos de arrecadação quanto de concessão de benefícios previdenciários, 
por meio da formalização de processos administrativos. Acórdão 12/2020-TP, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

4.8 Pensão. Autos paralisados por 05 anos. Transcorrido 10 anos da protocolização do feito. 
Adoção do tema 445 da Suprema Corte. Registro do ato de pensão. Ainda que não estejamos 
a tratar de processos judiciais em que há partes contrapostas (autor e réu) que requerem que o 
processo seja o mais célere possível em atenção à garantia da duração razoável do processo, 
lembremos que estamos tratando de gastos públicos e, em face do festejado direito fundamental 
à boa administração, a tramitação processual deve ser célere e eficiente, o que se reconhece não 
ter ocorrido neste feito. Nesse passo, concorda-se com a bem lançada manifestação ministerial 
que recordou decisão da Suprema Corte cuja repercussão-geral foi reconhecida, e cuja decisão 
resultou no Tema 445 em que se fixou a seguinte tese: "incidência do prazo decadencial previsto no art. 
54 da Lei 9784/1999 para a administração anular ato de concessão de aposentadoria. Diante do exposto, 
voto nos seguintes termos: registrar o ato de pensão em análise com fundamento no Tema 445, 
do Supremo Tribunal Federal. Processo nº 252076/10 - Acórdão nº 853/20 - Primeira Câmara,  
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 78, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

4.9 Previdência. Abono de Permanência. RGPS. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito 
municipal de Nova Venécia, em que solicita resposta desta Corte para as seguintes indagações: 
“1) É possível a concessão de abono de permanência a servidor vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social, diante da divergência jurisprudencial sobre o tema? 2) Caso o Tribunal de 
Contas entenda pela corrente jurisprudencial da concessão do abono, qual a legalidade da medida, 
se esta pode ser baseada única e exclusivamente no §19, do artigo 40, da Constituição Federal 
(CF) ou se há necessidade de legislação ou normatização em âmbito municipal”?. O Plenário, 
preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, nos seguintes 
termos: Quanto ao mérito, para que seja respondida nos termos da Instrução Técnica de Consulta 
09/2020 que conclui no sentido de que não é possível a concessão de abono permanência a 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343917.pdf
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.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345742.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345742.pdf
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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servidor público vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por ausência de 
previsão legal e por inaplicabilidade do art. 40, Constituição Federal, ao RGPS. Parecer em 
Consulta TC 006/2020, TC 16365/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 105, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-
de-Jurisprudência-n.-105.pdf 

4.10 Consulta. Aposentadoria. Servidores. RGPS. Complementação. Previsão legal. Ausência. 
Teto fixado. Complementação. O TCE/SC respondeu consulta sobre a obrigatoriedade de o 
Município, cujos servidores são filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
complementar, sem a devida previsão legal, os proventos que excederem ao teto fixado para 
aposentadorias custeadas por tal Regime, e ainda modificou o item 3 do Prejulgado nº 1699. 
Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Catanduvas sobre a complementação 
dos proventos de aposentadoria. O questionamento da Consulta foi formulado nos seguintes 
termos: “[...] a dúvida reside em saber se o Município, mesmo que não tenha legislação municipal 
prevendo a complementação dos proventos de aposentadoria e que também não tenha criado 
regime previdenciário complementar de natureza fechada, tem o dever de complementar, com 
recursos de seu orçamento, os proventos da inatividade dos servidores públicos ocupantes de 
cargos efetivos, pagando a diferença apurada entre o montante devido ao servidor, segundo as 
normas constitucionais (art. 40 e Emendas Constitucionais ns. 41 e 47), e o valor do benefício 
por ele percebido do regime geral de previdência social (INSS), e se são regulares tais despesas”. 
O Relator menciona o Prejulgado n. 1699 deste Tribunal de Contas, sustentando que “o 
precedente não é claro quanto à situação daqueles entes municipais que, mesmo ausente 
permissiva legal expressa, efetuam tal pagamento. Assim, trouxe em seu parecer jurídico, julgado 
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, tema 14, do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina”, o qual prevê que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral da 
Previdência Social, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvada a hipótese de ter 
adquirido o direito à aposentação antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à 
complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação local 
específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial e 
financeiro previdenciário”. Contudo, o Relator apontou que o “posicionamento jurisprudencial 
da Corte de Justiça Catarinense, esposado no IRDR, tema 14, evidencia-se que ainda não se 
reveste de efeito vinculante, pois se encontra pendente de julgamento em sede de recurso especial 
no STJ”. Ademais, destacou que “o direito a tal pagamento deriva do próprio texto constitucional, 
principalmente do fixado nos §§14, 15 e 16 do art. 40 (na redação anterior à dada pela EC n. 
103/2019), não afrontando o princípio da legalidade, a teor do estabelecido no item 3 do 
Prejulgado n. 1.699 deste Tribunal de Contas”. Por fim, o Relator atentou “sobre a recente 
reforma promovida no texto da Constituição Federal, a qual vedou, regra geral, a 
complementação de aposentadorias que não se dê através de Regime de Previdência 
Complementar (art. 40, §§14 a 16, nova redação) ou que não seja oriunda da extinção de Regime 
Próprio”. Assim sendo, o Tribunal de Contas reformou o item 3 do Prejulgado nº 1699, nos 
seguintes termos: “O Município que não tenha criado regime previdenciário complementar de 
natureza fechada tem o dever de complementar, com recursos de seu orçamento, os proventos 
da inatividade dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, pagando a diferença apurada 
entre o montante devido ao servidor, segundo as normas constitucionais (art. 40 e Emendas 
Constitucionais ns. 41 e 47), e o valor do benefício por ele percebido do regime geral de 
previdência social (INSS), considerando-se regular a despesa efetuada pelo município, 
independentemente de previsão em lei local, pois o direito a tal pagamento deriva do próprio 
texto constitucional. Para ter direito à complementação pelo município, é necessário que os 
proventos da inatividade devidos ao servidor, segundo as normas constitucionais (art. 40 e 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1699
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1699
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1699
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Emendas Constitucionais ns 41 e 47), sejam superiores ao limite máximo ("teto") dos benefícios 
do regime geral de previdência social (INSS) e que ele cumpra os requisitos para concessão de 
aposentadoria, previstos no art. 40 da Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais ns. 
41 e 47. Se cumpridos apenas os requisitos para aposentadoria no regime geral, o servidor não 
terá direito à complementação. Contudo, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 
103/2019, publicada em 13/11/2019, fica vedada a concessão de novas complementações, 
observadas as exceções expressamente citadas no §15 do artigo 37 da CRFB/1988”.@CON-
19/00959035, , Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.11 Consulta. Emenda Constitucional 103/2019. Alíquota de contribuição previdenciária. 
Prazos para a adequação dos estados e municípios. Portaria 1.348 da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. Competência da Corte de Contas para fiscalização. O 
TCE/SC respondeu consulta formulada pela Presidente do Instituto de Previdência de Itajaí - 
IPI, questionando acerca do início da vigência da majoração das alíquotas de contribuição 
previdenciária devidas ao instituto, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019.  A 
consulta foi conhecida, apesar de não acompanhada de parecer da assessoria jurídica. Os 
questionamentos estão centrados nos prazos para a alteração da alíquota de contribuição 
previdenciária cobrada dos participantes do IPI – Instituto de Previdência de Itajaí e a incidência 
da nova alíquota em folhas de pagamento de servidores públicos pelos regimes de previdência 
municipais, bem como o alcance da fiscalização desta Corte de Contas sobre referidos prazos. O 
Relator aponta que a competência para legislar sobre previdência social é concorrente, cabendo 
à União estabelecer apenas as normas gerais (art 24, §1º), assim somente noventa dias após 
“publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo que as referende integralmente é 
que ela passará a ter vigência nos respectivos entes federativos (art. 36, II da EC 103/2019)” 
poderá ser iniciada a cobrança da nova alíquota. Considerando a necessidade de aguardar o 
regular trâmite desse processo legislativo e o cumprimento dos 90 dias, entendeu o Relator que: 
“o prazo concedido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia na referida Portaria para comprovação da vigência de lei que evidencie a adequação 
das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, prevista em 31/07/2020 (art. 1º, caput), 
é adequado e suficiente, sendo certamente objeto de fiscalização pela Corte de Contas”. 
Concluindo, o Relator informa que penalização com base no prazo de 01/03/2020 previsto no 
art. 36, I, da EC 103/2019 dependerá da “análise do caso concreto e da caracterização da omissão 
injustificada do Chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo em deflagrar e impulsionar, 
respectivamente, o processo legislativo pertinente”. Por fim, o Relator votou por conhecer a 
consulta e responde-la resultando na criação do prejulgado nº 2229. @CON-20/00057157, , 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.12 Recurso de Reexame. Aposentadoria compulsória. Transformação de cargo. Educador 
infantil. Professor. Enquadramento em carreira diversa. Atribuição igual. Registro. O 
TCE/SC determinou o registro do ato de aposentadoria da servidora da Prefeitura Municipal de 
Lages, após denegar o registro do ato nos autos @APE-15/00455145. Trata-se de recurso de 
reexame interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Lages, no qual o recorrente 
busca reverter a decisão que denegou o registro do ato de aposentadoria. O Relator informou 
que foi sustentando, em preliminar, “ter ocorrido a decadência do direito desta Corte anular atos 
administrativos decorrentes das leis municipais n. 125/1999 e 340/2009, considerando que a 
decisão a respeito das irregularidades foi proferida em 2018 e os atos decorrentes das citadas leis 
passaram a ter efeitos a partir do ano 2000, há mais de 18 anos. Defende também a aplicação dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a ex-servidora desempenhou 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900959035
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900959035
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2229
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000057157
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500455145
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a atividade de professora há mais de 15 anos”. O Relator explicou que “o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que o prazo para revisão da legalidade do ato de aposentadoria pelos Tribunais 
de Contas é de 5 (cinco) anos, contados da data de chegada do ato de concessão do direito ao 
respectivo Tribunal de Contas. Ao negar provimento ao recurso extraordinário (RE) n. 636553, 
com repercussão geral reconhecida, o plenário definiu a seguinte tese de repercussão geral (Tese 
de repercussão geral n. 445, de 19.02.2020): Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 
cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma 
ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos 
princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”. Desta feita, o Relator constatou que “o 
ato sob análise, formalizado por meio do Decreto Municipal n.14.967 de 27.05.2015, foi 
protocolado nesta Casa em 24.08.2015, por meio do protocolo n. 14893/2015. Considerando o 
entendimento firmado pelo STF, esta Corte teria até o dia 24.08.2020 para julgar a legalidade do 
ato de concessão inicial da aposentadoria”, e ainda, “decisão recorrida (n. 403/2018) foi publicada 
em 19.07.2018, tendo ultrapassado até então o período de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses”. Ainda 
informou que, “o Supremo Tribunal Federal pacificou que o prazo definido no art. 54 da Lei 
Federal n. 9.784/99 não se aplica aos atos de aposentadoria sujeitos à análise dos Tribunais de 
Contas” e ainda, “em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem se 
que o ato de aposentadoria se aperfeiçoa com o registro perante o Tribunal de Contas e somente 
a partir desse momento começa a correr o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 
Federal n. 9.784/99. Deste modo, qualquer discussão a respeito da matéria somente teria 
oportunidade em período posterior ao registro do ato pelo Tribunal de Contas”, complementou 
o Relator. Por fim, quanto ao transcurso do tempo, o Relator informou que “já decidiu o STF, o 
transcurso do tempo desde a edição de lei supostamente inconstitucional não restringe o poder 
da administração de rever seus atos”, no MS 26.860/DF, Rel Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 
22.09.2014”. Quanto ao mérito, o Relator elucidou que “o ato de aposentadoria em análise é de 
servidora da Prefeitura Municipal de Lages que ingressou regularmente no serviço público em 
06.02.2007, por meio de concurso público, para o cargo de educador infantil, previsto no art. 40 
da Lei complementar municipal n. 125/1999 (revogada), que dispunha sobre o plano de carreira 
e remuneração do magistério do Município de Lages. Porém, o ato que concedeu a aposentadoria 
à servidora aponta que ela era ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, nível 03, 
referência III. A mudança no nome do cargo ocorreu em razão da Lei complementar municipal 
n. 340/2009, que transformou os 382 cargos de educador infantil em cargos de professor”. O 
Relator destacou que a área técnica “apontou que transformação dos cargos promovida pela Lei 
complementar municipal n. 340/2009 afrontou não apenas o princípio do concurso público, 
como também os critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, 
CF/88)”, e ainda que “a atividade originária do cargo alterado não se enquadraria estritamente 
no conceito técnico de docência em educação básica e que os requisitos para a investidura nos 
cargos em questão não seriam idênticos, assim restaria configurado o enquadramento irregular 
da servidora no cargo de professor”. Contudo, o Relator destacou que não coaduna com a análise 
efetuada pela área técnica, pois, “os cargos em discussão são o de educador infantil e de professor 
os quais envolvem uma problemática em constante debate nesta Corte de Contas. Isso, porque, 
os servidores ocupantes de cargos denominados monitores, recreadores, educadores que antes 
atuavam nas creches e faziam parte da Assistência Social, passaram, com o advento da 
Constituição Federal, a fazer parte do Sistema Educacional (art. 208, IV). Mas essa transição não 
foi automática e os cargos não foram automaticamente transformados em professores”. Explicou 
que, “em 1996, a Lei n. 9.394 – Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabeleceu (art. 89) o 
prazo de 3 anos, para as creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas integrarem-
se ao respectivo sistema de ensino. Por essas razões é que muitos municípios possuem em seus 
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quadros até os dias atuais os servidores ocupantes dos discutidos cargos que continuam a exercer 
as mesmas funções nas creches, mas agora sob a ótica da educação. Já no ano de 2009 (Lei 
12.014), a LDB foi alterada para definir quem seriam os chamados profissionais da educação” 
em seu art. 61, de acordo com o Relator. Destacou o entendimento do STF, na ADI-3772, que 
definiu que “as funções do magistério somente podem ser exercidas por professores, seja no 
exercício da docência ou de funções de direção, coordenação eassessoramento pedagógico. 
Assim, ao classificar os profissionais da educação em três categorias distintas, a lei reservou uma 
delas somente para os professores,diferenciando exatamente aqueles que poderão compor a 
carreira do magistério”. E ainda, “no que diz respeito à formação desses profissionais, 
notadamente aos docentes que irão atuar na educação básica, o art. 62 da LDB determinou a 
formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal. A regra geral é a formação de professor em nível superior 
e excepcionalmente a formação de nível médio”. Contudo, explicou o Relator que “a par de toda 
essa mudança legislativa, a realidade dos municípios permaneceu a mesma, mantendo em seus 
quadros os monitores e educadores das creches exercendo as funções típicas de professores da 
educação infantil e, ainda que os respectivos cargos tenham como exigência a habilitação mínima 
de segundo grau normal ou mesmo segundo grau no magistério, os cargos de educador e/ou 
monitor não foram automaticamente transformados no cargo de professor”. Resumiu o Relator 
“o Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de que não é permitida a 
transformação de cargo do titular de determinada investidura em cargo diverso, entendimento 
este que foi, inclusive, consolidado pelo enunciado de Súmula 685, convertido na Súmula 
Vinculante n. 43”, todavia, “o STF mitigou o princípio do concurso público nas hipóteses de 
diplomas normativos que aproveitem os servidores efetivados nos órgãos em que serão efetuados 
os enquadramentos, com concurso público similar em dificuldade e escolaridade e com 
similaridade de funções (atribuições) entre os cargos, consoante entendimento exarado nas ADIs 
2713/DF e 1150/RJ. E esse é o caso dos autos”. O Relator explicou que “a servidora se manteve 
realizando as mesmas atribuições que antecederam a mudança de nomenclatura do cargo e que 
correspondem sim às atividades de docência na educação infantil, sendo o reenquadramento 
realizado pela lei municipal apenas o cumprimento da norma federal que passou a exigir a 
qualificação de professor para a educação infantil”. O Relator ressaltou que “a Lei complementar 
municipal n. 340/2009, que realizou a transformação do cargo de educador infantil em professor, 
deixou consignado que os ocupantes dos cargos transformados permanecerão atuando na 
educação infantil. Do mesmo modo, a nova lei do magistério de Lages (Lei complementar n. 
353/2011), previu, no §5º do art. 20, ao tratar da progressão vertical, que os profissionais 
ocupantes do cargo de professor que atuam na educação infantil (só para os antigos educadores 
infantis) não poderão mudar de área”. Observou a semelhança com “outras já apreciadas por esta 
Corte de Contas relativamente a servidores ocupantes do cargo de Educador no Município de 
Joinville. Estes últimos, embora não tenham tido seu cargo renomeado para o cargo de professor, 
tiveram reconhecido o direito à aposentadoria especial, porquanto reconhecido que os mesmos 
exerciam atividade de docência (REC-15/00154960, REC 13/00058606, 14/00109555, 
15/00155508, 14/00686609, 12/00546552, 12/00545904, AP  n. 12/00483704 e APE 
11/00607410)”. Assim sendo, o Relator não viu razão para “considerar ilegal a transformação do 
cargo de educador infantil no de professor efetivada pela Lei Complementar n. 340/2009, do 
Município de Lages (que a meu ver tratou apenas de uma mudança de caráter formal, e não 
substancial), motivo pelo qual dou provimento ao recurso para considerar regular o registro do 
ato de aposentadoria”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “Não constitui 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500154960
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300058606
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400109555
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500155508
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400686609
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1200546552
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1200545904
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1200483704
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1100607410
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enquadramento irregular a transformação do cargo de educador infantil no cargo de professor 
do Município de Lages realizada por meio da Lei complementar municipal n. 340/2009, tendo 
em vista que o cargo de educador infantil possuía como principal atribuição o atendimento às 
crianças de 0-5 anos da educação infantil e qualificação mínima exigida para o ingresso ao cargo 
idêntica ao de professor”. @REC-18/00656880, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
72, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.13 Pessoal. Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. 
Pensão. Benefício previdenciário. Abono de permanência em serviço. Consulta. O 
servidor afastado ou licenciado de seu cargo efetivo sem remuneração, não optante pela 
manutenção do vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor, não faz jus, assim como 
seus dependentes, aos benefícios do aludido regime previdenciário, inclusive a pensão por morte 
(art. 183, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990), salvo se beneficiário da vantagem prevista no art. 40, § 
19, da Constituição Federal e nos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da EC 41/2003 (abono de permanência). 
Acórdão nº 1408/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 313, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.14 Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Aposentadoria. 
Disponibilidade de pessoal. Ausência. Contribuição previdenciária. Consulta. Não é 
devido o recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores dos descontos 
decorrentes de faltas ao serviço (art. 29, § 4º, da ON-MPS/SPS 2/2009, com redação dada pela 
ON-MPS/SPS 3/2009), tampouco é possível a contagem das faltas injustificadas como tempo 
de contribuição para fins de aposentadoria e disponibilidade. Acórdão nº 1408/2020, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.15 Aposentadoria especial. Policial. Contagem de tempo de serviço. Serviço militar. Forças 
armadas. Consulta. Para fins da aposentadoria especial nos moldes da LC 51/1985, poderá ser 
considerado como atividade tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças Armadas. 
Para que se conceda a aposentadoria especial, deve ser exigido o exercício na carreira policial pelo 
tempo mínimo de cinco anos. Acórdão nº 1253/2020, Boletim de Pessoal de Jurisprudência do 
TCU nº 79, disponível em:  https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.16 Aposentadoria. Aposentadoria-prêmio. Base de cálculo. Remuneração. Vencimentos. A 
vantagem prevista no art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990 deve ser calculada pela diferença entre 
os vencimentos de classe, e não pela diferença das remunerações. Acórdão nº 5261/2020, 
Boletim de Pessoal de Jurisprudência do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  

4.17 Tempo de serviço. Professor. Aposentadoria especial. Magistério. Tempo ficto. Marco 
temporal. A data limite para conversão em tempo comum do tempo de atividade de magistério 
dos professores cujos empregos públicos celetistas foram transformados em cargos estatutários 
é a data de publicação da EC 18/1981 (9/7/1981), quando a aposentadoria do professor deixou 
de ser considerada como aposentadoria especial e passou a ser espécie de benefício por tempo 
de contribuição, com o requisito etário reduzido. Acórdão nº 5831/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 79, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.18 Servidor aposentado pelo RGPS e reintegração sem concurso. A Primeira Turma, por 
maioria, deu provimento a agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo para 
julgar improcedentes pedidos formulados por servidores públicos municipais, que, depois de se 
aposentarem voluntariamente, pretendiam ser reintegrados aos mesmos cargos que ocupavam 
anteriormente. Trata-se de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, que 
requereram aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pois o 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800656880
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-81.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
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município não possui regime próprio de previdência. Posteriormente, mediante ação judicial, 
postularam a aludida reintegração, ao fundamento de que seria cabível a percepção simultânea de 
vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria, pagos pelo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS). A Turma considerou inadmissível que o servidor efetivo, depois de 
aposentado regularmente, seja reconduzido ao mesmo cargo sem a realização de concurso 
público, com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria. Se o servidor é 
aposentado pelo RGPS, a vacância do cargo respectivo não implica direito à reintegração ao 
mesmo cargo sem a realização de concurso. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Rosa 
Weber, que negaram provimento aos agravos ao fundamento de que a matéria implicaria análise 
de legislação infraconstitucional. ARE 1234192 AgR/PR, Informativo de Jurisprudência do STF 
nº 982, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

4.19 Benefício previdenciário. Atualização. O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 996 
da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do 
Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de 
benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo”. Falou, pelo recorrido, o Dr. 
Antônio Armando Freitas Gonçalves, Procurador Federal. Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 
14.5.2020. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ATUALIZAÇÃO. Não encontra amparo no 
Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo. 
RE 968.414, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Clipping das 
sessões virtuais.  

4.20 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Previdência complementar privada. Deputados 
Estaduais. Estado patrocinador. Improcedência. O Tribunal, por unanimidade, julgou 
improcedente a ação direta, nos termos do voto do Relator. Não participou deste julgamento, 
por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 
642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020. 
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. 
DEPUTADOS ESTADUAIS. ESTADO PATROCINADOR. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação 
direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar nº 120/2007, do Estado do Paraná, 
que prevê a instituição de regime de previdência complementar privada para Deputados 
estaduais, com contrapartida da Assembleia Legislativa. Lei complementar passível de controle 
de constitucionalidade, pois a controvérsia constitucional foi suscitada em abstrato. Preliminar 
rejeitada. 2. A Constituição prevê a criação de regimes de previdência complementar tanto para 
os segurados do regime geral (art. 202, CF) quanto para os servidores titulares de cargo efetivo, 
vinculados aos regimes próprios (art. 40, §§ 14 a 16, CF). Como exercentes de mandatos eletivos, 
os parlamentares não se inserem no regime próprio, mas, sim, no regime geral e, por isso, se 
submetem ao disposto no art. 202 da Carta Federal. 3. A lei complementar que regula o regime 
de previdência privada, a que se refere o art. 202 e seu § 4º, destina-se à criação de regras e 
princípios gerais a que todos os regimes devem submeter-se, e foi cumprida com a edição das 
Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001. Não há exigência constitucional de que os 
planos de custeio e benefício sejam feitos por lei complementar. 4. A previdência complementar 
e o regime geral de previdência social (RGPS) são regimes jurídicos diversos e autônomos, com 
regramentos específicos em níveis constitucional e infraconstitucional. Não há 
inconstitucionalidade na concessão de benefício da previdência complementar sem a existência 
de aposentadoria pelo regime geral. 5. Não há vedação, em sede constitucional, para que entes 
federativos sejam patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada, diante da previsão 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1234192&classe=ARE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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do § 4º do art. 202, da CF/88. A Lei Complementar Estadual impugnada deixa clara a 
determinação de instituição de plano de previdência que observe o caráter facultativo, 
contributivo e suplementar, bem como determina a observância de critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e assegurem financiamento por meio de capitalização. 
Compatibilidade com a Constituição. 6. Demais impugnações relacionadas a matérias 
disciplinadas em âmbito infraconstitucional dependem da análise do regramento das LC nº 
108/2001 e LC nº 109/2001 e escapam ao controle concentrado. 7. Improcedência do pedido na 
ação direta, com a fixação da seguinte tese: “Não há vedação, em sede constitucional, para que 
entes federativos sejam patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada para 
parlamentares, diante da previsão do § 4º do art. 202, da CF/88. Impugnações aos respectivos 
planos de custeio e benefício relacionadas a matérias disciplinadas nas LC nº 108/2001 e LC nº 
109/2001 possuem natureza infraconstitucional. ADI nº 3948, Informativo de Jurisprudência 
STF nº 979, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Clipping das 
sessões virtuais 

 
5. Direito Processual  
 
5.1. Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Julgamento. Dano ao Erário. 

Inexistência.   Desconversão. Multa. A impossibilidade de se constatar a ocorrência de dano 

ao erário e a subsistência de irregularidades passíveis de multa conduzem à desconversão dos 

autos de tomada de contas especial, de modo a retorná-los à sua natureza processual original e 

de se aplicar a sanção, sem a necessidade de realizar julgamento de contas. Acórdão 1176/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 310, disponível em: 

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

5.2    Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso Concreto. O consulente está autorizado 

a mencionar o caso concreto que o levou a formular a consulta, desde que submeta ao TCU, em 

tese, dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria 

de sua competência, conforme o disposto no artigo 1º, inciso XVII, da Lei nº 8.443/1992 (Lei 

Orgânica do TCU). Acórdão 1176/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 310, disponível 

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

5.3  Direito Processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Prova (Direito). A existência de 

relação pessoal ou institucional entre o relator e parte interessada no processo não é, por si só, 

motivo para o acolhimento de arguição de suspeição. É imprescindível, para esse fim, que se 

comprove, de forma inequívoca, não só hipótese taxativamente prevista na legislação de regência 

como também o interesse direto do relator no resultado do julgamento, com possível ofensa ao 

princípio da imparcialidade do juiz e a dispositivo da Lei Orgânica da Magistratura. Acórdão 

1242/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 311, disponível em: 

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

5.4 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Legitimidade. Exceção. Embargos de 

Declaração. É possível, em caráter excepcional, conhecer de embargos em sede de consulta 

opostos por autoridade que não figure entre aquelas legitimadas a consultar o TCU (art. 264 do 

Regimento Interno do TCU), em razão da relevância do tema, do grau de especialidade da 

unidade jurisdicionada embargante e da repercussão da decisão. Acórdão 1274/2020, Boletim de 

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
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Jurisprudência do TCU nº 311, disponível em: 

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

5.5 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. 

Intempestividade. Notificação. Fase Interna. Arquivamento. O processo deve ser 

arquivado, por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, quando há longo 

transcurso de tempo entre a prestação de contas e a instauração da tomada de contas especial, 

somado à ausência de inequívoca ciência, pelo responsável, quanto à apuração dos fatos tidos 

por irregulares durante fase interna do procedimento, tornando inviável o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa Acórdão 5791/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 311, 

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

5.6 Direito Processual. Competência. Fiscalização do cumprimento de mandados judiciais. 

Ao Tribunal de Contas não compete fiscalizar o cumprimento de mandados judiciais referentes 

a atos ilícitos no âmbito da Administração Pública, por não haver amparo nas suas competências 

constitucionais (art. 71), cabendo-lhe analisar tais atos sob os parâmetros de legalidade, 

legitimidade e economicidade. O Poder Judiciário é a instância juridicamente incumbida de 

verificar o descumprimento de mandados judiciais referentes a atos ilícitos, não podendo ser 

substituído por outro órgão ou Poder, sob pena de afronta à independência e harmonia entre os 

Poderes (art. 2º, da CRFB). O ordenamento jurídico dispõe de instrumentos para a imposição de 

sanções pelo descumprimento de decisões judiciais, a exemplo da fixação de multa diária ou 

astreintes (art. 537 do CPC), da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça ou 

litigância de má-fé (artigos 777 do CPC) e até mesmo da responsabilização pela prática do crime 

de desobediência (art. 330 do Código Penal). Acórdão nº 22/2020, Boletim de Jurisprudência do 

TCEMT nº 64, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf.  

5.7 Direito Processual. Relator. Nulidade. Vício processual. Não ocorre o impedimento 

previsto no art.144, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) quando, em decorrência de o 

acórdão ser declarado nulo por vício procedimental, há restituição do processo ao relator a quo 

para nova apreciação. Acórdão nº 1357/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 312, 

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

5.8 Direito. Processual. TCEES. Parecer em Consulta. Revogação. Parecer em Consulta TC 

nº 007/2020. Trata-se de consulta, atuada por meio da decisão plenária TC-03/2020, estudo 

realizado por Comissão Técnica instituída pela Portaria Normativa TC nº 48/2019, com o 

objetivo de revisar os Pareceres em Consulta emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo a partir do ano 2.000, identificando opinamentos conflitantes em razão de 

alteração ou revogação de legislação, mudança de posicionamento jurisprudencial, emissão de 

novo parecer em consulta com interpretação diversa, dentre outros motivos. O Plenário, 

preliminarmente, conheceu da consulta, e no mérito, ratificou parcialmente as deliberações 

apontadas no estudo produzido pela comissão, culminando na revogação, total ou parcial, dos 

Revogação total: Pareceres em Consulta TC nº 01/2000, 02/2000, 04/2000, 13/2000, 23/2000, 

26/2000, 27/2000, 32/2000, 41/2000, 43/2000, 49/2000, 02/2001, 06/2001, 17/2001, 19/2001, 

20/2001, 27/2001, 32/2001, 34/2001, 41/2001, 47/2001, 59/2001, 71/2001, 14/2002, 08/2003, 

10/2003, 16/2003, 17/2003, 22/2003, 23/2003, 28/2003, 30/2003, 17/2004, 21/2004, 24/2004, 

Revogação parcial: Pareceres em 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Consulta TC nº 14/2000 (item 01); 16/2000 (itens 01 e 02); 39/2000 (item 02); 65/2001 (item 

03). Parecer em Consulta TC nº 007/2020, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 105, 

disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-

de-Jurisprudência-n.-105.pdf 

5.9 Direito. Processual. Recurso de Revisão. Documento Novo. Admissibilidade. Requisito. 

Para que o recurso de revisão interposto com base no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 seja 

conhecido, é necessário que os novos documentos apresentados tenham, em tese, capacidade de 

alterar a decisão recorrida, entendendo-se por documento novo aquele ainda não examinado no 

processo. Acórdão nº 1404/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 313, disponível em: 

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

5.10 Direito. Processual. Prova (Direito). Prova ilícita. Processo judicial. Prova emprestada. 

As provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário não contaminam o processo de controle 

externo que esteja amparado em outras provas que não guardem relação de dependência nem 

decorram das provas originariamente ilícitas. Acórdão nº 1418/2020, Boletim de Jurisprudência 

do TCU nº 313, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

5.11 Direito. Processual. Recurso. Fato novo. Recurso de reconsideração. Pedido de reexame. 

Argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos para fins de 

conhecimento de recurso de reconsideração ou de pedido de reexame com base no art. 285, § 2º, 

c/c art. 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (prazo recursal de 180 dias). provas 

que não guardem relação de dependência nem decorram das provas originariamente ilícitas. 

Acórdão nº 63082020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 313, disponível em: 

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