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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência 

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 10 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 27/05/2020, o TCMGO, na RA nº 44/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 10, nos seguintes termos: “É ilegal a destinação de verbas constitucionalmente 

vinculadas (FUNDEF-FUNDEB) para pagamento de honorários advocatícios.”. 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 11 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 27/05/2020, o TCMGO, na RA nº 48/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 11, nos seguintes termos: “Admite-se a contratação de pessoal por prazo determinado, 

mediante processo seletivo simplificado, na forma da legislação municipal e da RN 07/05 TCMGO, para atender 

programas sociais, custeados com verbas de outro ente (federal ou estadual), que, por sua natureza, possuam caráter 

temporário, sem qualquer garantia de continuidade, e atendam ao excepcional interesse público, vedada qualquer 

modalidade de contratação direta.”.  

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 12 

  

 Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 27/05/2020, o TCMGO, na RA nº 42/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 12, nos seguintes termos: “Considera-se ilegal e deve ter seu registro negado a 

aposentadoria de servidor público municipal cujos proventos sejam calculados pela integralidade e contenha vantagem 

pecuniária de caráter temporário (gratificação) que, na vigência da redação conferida pela EC nº 20/1998 ao art. 40, § 

2º da CF, foi incorporada somente para fins de aposentadoria ou cuja incorporação ocorreu em atividade sem autorização 

da legislação local, por ofensa ao referido dispositivo constitucional e ao art. 2º, IX, c/c art. 43 da ON/MPS 02/09.”    

 

 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 02, 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 
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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. TCMGO e MPC/TCMGO. 6.5.20 ).  

 

 

 TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 03, que reitera aos gestores 

de 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, 

contendo o município de origem do paciente; e (IV) alertado, ainda, que o descumprimento das 

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

MPC/TCMGO. 6.5.20 ). 

 

 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 04, 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). 

 

 

 Plano de saúde da iniciativa privada para atender servidores públicos. Vedação para 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 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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-13979-6-fevereiro-2020-789744-publicacaooriginal-159954-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20nº%205-20-mjsp-ms.htm
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https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACAO-3-de-6-de-maio-de-2020_.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACAO-3-de-6-de-maio-de-2020_.pdf
https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-9653-2020-go_393254.html
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/REC-4.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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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. Processo nº 09073/19. Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro 

de Andrada Luna, 13.5.20  ). 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

 Irregularidades na contratação de serviços terceirizados de caráter continuado — 

implantação, administração e gerenciamento da frota 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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aplicou multa aos responsáveis. O Voto foi aprovado por unanimidade   (Acórdão nº 01834/20. 

Processo nº 11675/18, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 6.5.20). 

 

 

 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 COVID-

19 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 
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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 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. 4o-

E, §§ 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. Processo nº 05088/20. Rel. Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, 13.5.20). 

 

 

 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 
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justificativas 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. Processo nº 05370/20, Rel. Cons. Valcenôr Braz 

de Queiroz, 20.5.20  ). 

 

 

 Tomada de Contas –ausência de comprovação da execução de despesas pelo Presidente de 

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 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 
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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. Processo nº 19043/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 27.5.20  ) 

 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

 STF - Covid-19 e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 O Plenário, por maioria, referendou a medida cautelar anteriormente deferida e extinguiu a ação direta 

de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto. A cautelar referendada concedeu 

interpretação conforme à Constituição Federal (CF) aos arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei Complementar 

101/2000  — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — e 114, caput e § 14, da Lei 13.898/2019 — Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (LDO/2020) —, para, durante a emergência em saúde pública 

de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19), 

afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à 

criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade 

gerado pela disseminação de Covid-19. Além disso, a medida se aplicou a todos os entes federativos 

que, nos termos constitucionais e legais, tivessem decretado estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia de Covid-19. O autor da ação direta argumentava que o estabelecimento de novas despesas 

necessárias em virtude da pandemia acabaria sendo passível de responsabilização se não houvesse a 

interpretação conforme. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), que referendou a 

liminar para garantir maior segurança jurídica. Com relação à LDO/2020, explicitou que o art. 114 foi 

alterado por lei posterior. O preceito passou a estabelecer que, na ocorrência de calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso Nacional e durante sua vigência, fica dispensada a compensação tratada 

em seu caput (LDO/2020, art. 114, § 16). O relator observou que, em suma, o pedido formulado na 

ação objetivou afastar a aplicabilidade de restrições para fins de combate integral da pandemia na saúde 

pública e em seus reflexos, como a manutenção de emprego e de empresas e a subsistência dos seres 

humanos. Esclareceu que o afastamento não afetaria de forma alguma o mandamento constitucional de 

transparência, de prudência fiscal, consubstanciado na LRF. Os dispositivos impugnados pretendem 

evitar gastos não previstos, a improvisação nas finanças públicas, e não vedar gastos orçamentários 

absolutamente necessários destinados à vida, à saúde, ao trabalho e à subsistência dos brasileiros. 

Ademais, a única válvula de escape seria o art. 65 da LRF, que afasta alguns dispositivos. O 

mencionado artigo estabelece regime emergencial para casos de reconhecimento de calamidade pública, 

afasta a necessidade de contingenciamento de recursos e sanções pelo descumprimento de limites de 

gastos com pessoal. Contudo, não prevê expressamente a possibilidade de criação de novas despesas 

emergenciais e necessárias no combate a uma pandemia, sem que tenham sido previstas anteriormente 

no orçamento. O ministro lembrou que o surgimento da pandemia do Covid-19 seria fato 

superveniente, imprevisível, cujas consequências gravíssimas eram impossíveis de serem programadas e 
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exigem a atuação direta do Poder Público municipal, estadual e federal. Essa excepcionalidade foi 

considerada para a suspensão dos dispositivos questionados. Do ponto de vista jurídico e lógico, seria 

impossível a previsão dos efeitos econômicos quando aprovadas as leis orçamentárias. Sublinhou que a 

interpretação conforme dada na cautelar se baseou nos princípios da razoabilidade e da dignidade da 

pessoa humana, na valorização do emprego e na saúde pública. Esses preceitos e princípios 

constitucionais seriam totalmente afastados se não houvesse a possibilidade de os entes combaterem a 

pandemia, auxiliando a população, inclusive, com recursos públicos. Se os dispositivos adversados 

fossem aplicados rigidamente, por exemplo, não seria possível a concessão do auxílio emergencial de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) durante a pandemia. A respeito do art. 42 da LRF (4), o relator rejeitou o 

pedido formulado pelo amicus curiae no sentido de que o dispositivo fosse abrangido pela cautelar, haja 

vista não ter sido impugnado pelo autor da ação. Na ação direta de inconstitucionalidade, a causa de 

pedir é aberta, mas o pedido não. Portanto, eventual análise do art. 42 deve ser feita na via própria. 

Noutro passo, o ministro Alexandre de Moraes julgou extinta a ação direta de inconstitucionalidade em 

virtude da superveniência da Emenda Constitucional (EC) 106/2020, que instituiu regime 

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional 

decorrente de pandemia. Sublinhou não ter havido, na EC do “Orçamento de Guerra”, 

constitucionalização superveniente, e sim convalidação de atos praticados (EC 106/2020, art. 10). O 

relator consignou o prejuízo da ação, porquanto presentes, no art. 3º da EC 106/2020 (5), os requisitos 

que conduziram à concessão da liminar. Os gastos não devem implicar despesas permanentes e 

objetivam enfrentar, durante a vigência da pandemia, a calamidade pública e as suas consequências. Por 

fim, acentuou que o art. 3º da EC substitui o próprio entendimento da cautelar deferida, desde que 

aplicado à União, aos Estados-membros e aos municípios. A perda de objeto se dá com a interpretação 

de que o art. 3º vale para os três entes da Federação. Em obiter dictum, o ministro Roberto Barroso 

sinalizou que a regra do art. 42 da LRF não deverá ser aplicada aos prefeitos nos dois últimos 

quadrimestres, porque ainda coincidirão com a pandemia. Vencidos o ministro Edson Fachin, que não 

extinguiu a ação, e o ministro Marco Aurélio, que não referendou a cautelar. O ministro Edson Fachin 

se ateve em ratificar a liminar e endossou o voto do relator no tocante ao art. 42 da LRF. A respeito da 

perda de objeto, anotou que demandaria análise para verificar se há simetria entre a EC 106/2020 e o 

objeto da cautelar. A medida anteriormente deferida cobre nitidamente os demais entes federativos e o 

art. 3º da EC faz referência ao Poder Executivo no singular. Abrir-se-ia campo de exame que, a rigor, 

não estaria pautado na ambiência do referendo. Ainda aduziu que a questão poderia ser apreciada em 

momento posterior. Por seu turno, o ministro Marco Aurélio assentou o prejuízo da ação direta. 

Enfatizou que o enfrentamento da calamidade pública não é realizado apenas pela União, mas também 

é feito pelos estados e municípios. No art. 2º da EC, há alusão a dispositivos observáveis nos três 

níveis. Dessa maneira, ter-se-ia disciplina linear, que alcança União, estados e municípios. Além disso, 

rememorou que o legislador, a quem cabia atuar, dispôs sobre a convalidação dos atos de gestão 

praticados a partir de 20 de março de 2020 (EC 106/2020, art. 10). Segundo o ministro, há 

incongruência em extinguir-se a ação e referendar-se a cautelar. A seu ver, os atos praticados com base 

na medida anteriormente deferida foram encampados pelos congressistas mediante o art. 10 da EC 

106/2020. Além disso, a interpretação conforme pressupõe preceito que contemple duas interpretações 
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e o legitimado para a ação não pode vir ao Supremo Tribunal Federal pedir carta em branco para 

descumprir lei.   (STF. Informativo nº 977. Plenário, ADI 6.357. Rel. Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 13.05.20  ). 

 

 

STF - 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, 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 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, 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, 
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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, torna 

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 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 
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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.   (  STF. Informativo nº 978. Plenário, ADI 6.421, 

6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431. Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.05.20). 

 

 

 STF – 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 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 
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possuem natureza infraconstitucional.”.   (STF. Informativo nº 979. Plenário, Sessão Virtual de 3.4.20 a 

14.4.20, ADI 3.948. Rel. Min. Roberto Barroso  ). 
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