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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 

 

 

Antecipação de pagamentos de contrato de transporte escolar em decorrência da pandemia do 

Coronavírus 

 

Trata-se de Consulta formulada nos seguintes termos: (a) é possível antecipar parcialmente o pagamento 

aos prestadores de serviços de transporte escolar com contratos ativos enquanto as aulas presenciais se 

encontram suspensas e o valor pago ser descontado quando as aulas presenciais retornarem à 

normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o transporte dos alunos?; e (b) as disposições da Medida 

Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, que autoriza pagamentos antecipados nas licitações e contratos, 

aplicam-se também aos contratos em vigência? No que tange ao item (a), o Relator afirmou não ser 

possível a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços de transporte escolar enquanto as aulas 

presenciais se encontrarem suspensas, realizando-se a compensação dos valores adiantados quando as 

aulas presenciais retornarem à normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o transporte dos alunos, 

visto que referida conduta não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, nem tampouco na 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). Em resposta ao questionamento (b), declarou que 

as regras da Medida Provisória nº 961/2020, incluindo as hipóteses de antecipação do pagamento, 

destinam-se a garantir a aquisição de bens, serviços e insumos durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20.3.2020, não se aplicando aos contratos em vigência, 

tendo em vista que os requisitos estabelecidos pela norma legal são de observância prévia às contratações, 

o que não ocorreu no caso dos contratos em andamento. Assinalou que, caso haja conveniência e 

oportunidade e não ocorra o comprometimento dos limites orçamentários e financeiros, é possível ao 

município promover a análise das cláusulas econômicas do contrato buscando eventual manutenção da 

contraprestação das despesas fixas do instrumento (por exemplo, remuneração dos motoristas), 

realizando o reequilíbrio financeiro futuramente, observadas as seguintes diretrizes: (a) a manutenção dos 

referidos pagamentos não deve comprometer a capacidade orçamentária e financeira do Município, 

devendo o gestor promover estudos de viabilidade de manutenção das contratações sopesando em todos 

os casos a saúde financeira do ente; (b) a referida manutenção apenas pode abranger os custos fixos do 

contrato, especialmente o valor correspondente à remuneração dos motoristas, não havendo que se falar 

em pagamento, nesse momento de suspensão, das despesas variáveis, como lucro do contratado, 

combustível, lubrificantes, depreciação dos veículos, dentre outras despesas variáveis; (c) valor a ser pago 

pelo Município com a remuneração dos motoristas deve levar em conta a possibilidade de redução do 

salário em virtude da redução da carga horária, conforme permitido pela Medida Provisória nº 936, ou 

seja, ainda que o contratado não tenha realizado tal negociação de redução salarial com seus empregados, 

o município não poderá pagar o valor integral dos respectivos salários; (d) os valores pagos devem 

necessariamente ser compensados com os futuros valores a serem dispendidos quando as aulas 

presenciais retornarem à normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o transporte dos alunos, sob 

pena de responsabilização do gestor público. Ressaltou, por fim, que a eventual implementação das 

medidas deve ser efetivada, preferencialmente, considerando: (e) a necessidade de análise prévia 

http://www.tcm.go.gov.br/
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individualizada dos itens e custos de cada contrato, com participação do contratado e dos setores da 

Administração responsáveis pela execução e fiscalização contratual; (f) a possibilidade de suspensão 

consensual da execução do contrato administrativo, com participação da Administração e dos 

contratados, devidamente formalizada e contendo justificativa a respeito dos prazos, das despesas fixas 

que serão mantidas, dentre outras questões consideradas relevantes; e (g) o direito unilateral reconhecido 

à Administração de solicitar a retomada da execução contratual. A proposta de parecer foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00007/2020. Processo nº 05442/20. Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, 10.6.20). 

 

 

Manutenção de vínculo entre administração e servidor público municipal aposentado — 

Impossibilidade 

Consulta formulada pelo prefeito de Estrela do Norte sobre a possibilidade de servidor público municipal 

efetivo, aposentado de forma voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, manter vínculo com a 

administração. O Revisor corroborou com o entendimento do Ministério Público de Contas de que a 

aposentadoria rompe o vínculo funcional do servidor estatuário com a administração, entendendo que 

os novos regramentos da aposentadoria no setor público não transformam a natureza, o direito e o dever 

da relação dos ocupantes de cargos públicos na administração do município. Acrescentou que a eventual 

obtenção por determinados servidores, no legítimo exercício da busca da tutela jurisdicional, de decisões 

favoráveis à manutenção dos vínculos que entretinham com a Administração, não autoriza a 

desconstituição indistinta de todas as relações jurídicas firmadas sob a égide dos citados regramentos, 

muito menos a extensão ao conjunto dos agentes públicos do que foi decidido em casos singulares. A 

proposta foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00008/2020. Processo nº 14401/19. Rel. 

Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo. Rev. Cons. Fabrício Macedo Motta, 3.6.20). 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

 Concurso Público – Edital Deficiente de Instrução – Impossibilidade de avaliar a correção da 

lei interna – Cautelar referendada 

 

 A Secretaria de Atos de Pessoal autuou, de ofício, o Edital nº001/2020, relativo a concurso público do 

município de Alto Paraíso de Goiás, realizado pelo Instituto QUADRIX e fiscalizado por Comissão 

Especial, com a finalidade de selecionar pessoal para provimento de vagas nos quadros da Prefeitura. O 

Relator, com fundamento nas competências no art. 56 da LOTCMGO, decidiu monocraticamente 

(Medida Cautelar nº 03/2020) determinar que o Prefeito realize a imediata suspensão do concurso 

público até ulterior deliberação do TCMGO; foi fixado prazo para que o Prefeito comprovasse o 

cumprimento da cautelar; foi determinada a notificação do Prefeito e do presidente da Comissão do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Concurso para esclarecimentos, remessa de documentos e exercício do direito de defesa, por entender 

estar presente o perigo na demora, vez que as inscrições se encerravam em 25.5.2020 e a data de realização 

das provas de um certame que possa estar contaminado pela nulidade estava marcada no cronograma. 

Verificou-se que a previsão tão só de prova objetiva para fins de selecionar candidatos ao cargo de 

professor aparentemente não se revelava compatível com a previsão do art. 206, V, da CF/88, na redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006, segundo o qual é inafastável a realização da classificatória 

etapa de títulos (item 9 do edital). Entendeu-se que cabe ao presidente da Comissão a responsabilidade 

de comprovar a participação da OAB/GO em todas as fases do concurso, nos termos da IN nº 5/2017, 

no que se refere à realização do concurso para seleção de quadros da advocacia pública municipal. 

Concluiu-se que é imprescindível que os responsáveis apresentem o rol de documentos essenciais para 

formalização de processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso I, 

da Instrução Normativa nº 10/15 do TCMGO, no prazo de 20 (vinte dias). A proposta de Voto foi 

aprovada com unanimidade. (Acórdão nº 02586/20. Processo nº 05174/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo 

Motta, 3.6.20) 

 

 

 Auditoria – superfaturamento em contrato de emergência –– Conversão em Tomada de 

Contas Especial – Ocorrência de dano ao erário 

 

Auditoria objetivando apurar a existência de possível superfaturamento no contrato de emergência 

firmado entre o município de Goiânia e empresa de produtos e serviços equipamentos de limpeza e 

hospitalares, para manutenção de brinquedos do Parque Mutirama, e verificar outros ajustes firmados 

nos exercícios de 2013 a 2015, sob o aspecto da legalidade da gestão do parque, foi convertida em Tomada 

de Contas Especial. O Voto foi aprovado por unanimidade, corroborando com o entendimento da SLC 

e do MPC em virtude da constatação das seguintes irregularidades, que resultaram em dano ao erário, 

conforme preconiza , o caput do art. 12 da Resolução Administrativa nº 90/2015: 1) Relatórios de 

medição e notas fiscais com valores mensais inferiores às ordens de pagamento registradas no SICOM 

em favor da empresa; 2) Relatórios de medição com valores uniformes e pagamentos de NF eletrônicas 

com valor global sem a comprovação da prestação dos serviços e o fornecimento dos materiais pela 

empresa contratada; 3) aquisição de produtos e serviços não previstos no Contrato nº 004/2013 

(honorários de engenheiro) e em duplicidade.  (Acórdão nº 02594/20. Processo nº 15737/15, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 3.6.20). 

 

 

Verificação do cumprimento das determinações das leis de transparência pelos poderes 

executivos e legislativos dos municípios goianos 

 

Verificação realizada pela Secretaria de Licitações e Contratos, na forma do mandamento disposto do art. 

19 da Resolução Administrativa TCMGO nº 104/17 e do art. 5º da Instrução Normativa TCMGO nº 

05/12, quanto ao cumprimento pelos Poderes Executivos e Legislativos dos municípios goianos das 

http://www.tcm.go.gov.br/
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determinações constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente quanto à transparência 

da gestão fiscal (alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 131/2009, Lei da Transparência, e 

pela Lei Complementar nº 156/ 2016), Lei Federal nº 12.527, da Lei Federal nº 13.460, (Lei de 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública), 

e Resolução ATRICON nº 09/2018 e da Resolução Administrativa TCMGO nº 037/19. A transparência 

administrativa do Poder Público está intimamente ligada aos princípios constitucionais da publicidade e 

do direito de acesso às informações públicas. É competência dos Tribunais de Contas a fiscalização do 

cumprimento das normas relativas à transparência pelos seus jurisdicionados. Assim, considerando a 

avaliação dos Portais de Transparência/Sites Oficiais dos municípios, este Tribunal se manifestou pela 

(1) regularidade: (1.1) dos poderes executivos dos municípios de Abadiânia, Britânia, Caçu, Diorama, 

Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, Paraúna, São Francisco de Goiás e São João 

da Paraúna; (1.2) dos poderes legislativos dos municípios de Doverlândia, Mundo Novo e São Francisco 

de Goiás. Pela (2) regularidade com ressalva: (2.1) dos poderes executivos dos municípios de Baliza, 

Goiatuba, Itapuranga, Matrinchã, Petrolina de Goiás, Santo Antônio de Goiás e Turvelândia; (2.2) dos 

poderes legislativos dos municípios de Bom Jardim de Goiás, Edéia, Goiás, Itapaci, Mozarlândia e 

Paraúna. Os demais municípios não listados tiveram julgamento pela irregularidade dos aspectos 

analisados. Foi concedido certificado de qualidade de transparência pública aos Poderes Executivos dos 

municípios de Britânia, Caçu, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, 

Paraúna e São Francisco de Goiás, e ao Poder Legislativo do município de São Francisco de Goiás, em 

reconhecimento às boas práticas de transparência. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 

02745/20. Processo nº 03478/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 10.6.20). 

 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 Emissão de Orientação Técnica sobre a contabilização de recursos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus 

 

 O TCMGO exarou, em 5.6.20, a Orientação Técnica nº 001/2020 – SGT, abordando a contabilização 

de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Recomendou-se aos Municípios 

que: (a) criem programa ou ação orçamentária específica, com o objetivo de identificar as despesas 

realizadas no enfrentamento da emergência de saúde pública devido à COVID-19; (b) realizem análise 

criteriosa quanto ao tipo de crédito adicional eventualmente a ser aberto, haja vista que, no caso dos 

créditos extraordinários, estes devem ser respaldados por decretos de calamidade e guardar relação direta 

com a COVID-19; (c) a abertura de créditos adicionais extraordinários a ser feita no município deve estar 

amparada por decreto do Chefe do Poder Executivo municipal, que deve dar conhecimento imediato à 

Câmara de Vereadores; (d) os gestores municipais devem estar atentos quanto à necessidade de atender 

às condições expressas para abertura de créditos extraordinários, determinadas na CF/88 e na Lei nº 

4.320/64; (e) No tocante à natureza da receita, os recursos deverão ser classificados nas seguintes 

http://www.tcm.go.gov.br/
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codificações: 1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por 

Transferências Fundo a Fundo; 1.7.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de 

Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente; 2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros 

Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo; 2.4.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de 

Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente; 1.7.1.8.12.1.0 - Transferências 

de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; 2.4.1.8.12.1.0 - Transferências de 

Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; (f) para registro das receitas e envio do 

movimento mensal deve ser utilizada a fonte 14 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde 

– SUS/União, detalhamento 081 – Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid-19; 

(g) eventualmente, se houver transferência dos Estados para os municípios deve ser utilizada a fonte 31 

– Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS / Estados, detalhamento 081 – Ações de 

saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid-19 (Orientação Técnica TCMGO nº 001/2020 – 

SGT). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

 STF - É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal 

de Contas 

 

 “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 899 da repercussão geral, negou provimento ao 

recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, nos 

termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao 

erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Os Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e 

Gilmar Mendes acompanharam o Relator com ressalvas. Falaram: pela recorrente, a Dra. Izabel Vinchon 

Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pela recorrida, 

o Dr. Georghio Alessandro Tomelin. 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 

10.4.2020 a 17.4.2020. EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito 

brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu 

sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de 

restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as 

quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando 

detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 

prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – 

Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à 

http://www.tcm.go.gov.br/
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probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 

666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade 

reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se 

encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga 

pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, 

especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da 

fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão 

em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão 

de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas 

prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário 

DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da 

seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em 

decisão de Tribunal de Contas”.”   (STF. Informativo nº 983. Plenário, RE 636.886. Rel. Min. Alexandre 

de Moraes, sessão virtual de 10.4.20 a 17.4.20 ). 

 

 

TCU - 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 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

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 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”.  (TCU. Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 312.  Plenário, Acórdão nº 1335/20, julgado em 27.05.20). 
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