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

 

Consulta: Utilização de receitas advindas de aplicações financeiras e de alienação de bens 

realizadas pelo Poder Legislativo Municipal 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, foram feitos os 

seguintes questionamentos: (a) os rendimentos das aplicações financeiras eventualmente feitas pelas 

Câmaras Municipais ao longo de cada exercício financeiro, ao findar deste, devem ser obrigatoriamente 

entregues às Prefeituras para lançamento e contabilização ou devem ser apropriados pelas Câmaras? Ou 

seja, a receita desses rendimentos pertence às Câmaras Municipais ou ao Poder Executivo de cada 

Município?; (b) na hipótese da receita pertencer às Câmaras, como devem ser contabilizadas, 

considerando que os Poderes Legislativos não possuem receita orçamentária própria? Ou seja, os 

rendimentos deverão ser considerados como receita orçamentária corrente ou receita extraorçamentária 

tal como o recebimento do duodécimo?; (c) As Câmaras Municipais poderão prever nas suas propostas 

orçamentárias a arrecadação dessas receitas de rendimentos de aplicação financeiras?; e (d) No caso de 

demais receitas, como recebimento de recursos em virtude da realização pela Câmara Municipal de 

leilões, por exemplo. Tais receitas pertencerão à Câmara Municipal ou deverão ser recolhidas ao 

município? Caso pertençam à Câmara, os recursos deverão ser considerados como receita orçamentária 

de capital ou receita extraorçamentária? Após pedir vista dos autos, o Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto apresentou voto divergente, aprovado pela maioria, no seguinte sentido: (1) Não havendo 

previsão legal para a restituição dos lucros auferidos com as aplicações financeiras, pode a Câmara 

Municipal manter a posse sobre tais recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas 

orçamentárias, previstas originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas por meio de Decreto de 

abertura de créditos adicionais, observando, em qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 29-A da 

Constituição Federal; (2) A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação da respectiva receita, 

em respeito ao princípio da Universalidade Orçamentária, porém, a mera ausência formal dessa 

previsão no citado documento legal não lhes retira o caráter de receitas públicas orçamentárias. As 

receitas percebidas em razão das aplicações financeiras são classificadas como receitas correntes 

patrimoniais e, caso sejam arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, devem ser contabilizadas 

pelo Legislativo para posterior consolidação; (3) No que diz respeito às receitas advindas de alienação 

de bens de capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções Consulta nº 041/03, 026/05 e 026/07, 

cujos entendimentos se mantêm. (Acórdão-Consulta nº 00012/2020. Processo nº 13.692/19. Rel. Cons. 

Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna. Rev. Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 14.10.20). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/RC026-2005.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/RC026-2007.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/13692/2019
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/13692/2019
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Fraude à licitação — Direcionamento 

 

Em Recurso Ordinário referente a Denúncia pela prática de irregularidades, foi julgado como ato de 

gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico o procedimento licitatório tendo por objeto conceder, com 

exclusividade, a título precário e oneroso, a exploração comercial e a autorização de uso de espaço 

público para o carnaval 2018 no município de Goianésia. Ainda, foi aplicada multa ao Prefeito e 

declarada a inidoneidade da empresa WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS – EPP 

para participar por cinco anos de licitação na Administração Pública municipal, haja vista a ocorrência 

de fraude comprovada à licitação (direcionamento da contratação) e pela caracterização de ofensa à 

legislação e aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade. No Recurso, o Recorrente 

sustentou a anulação do Acórdão, alegando que a decisão não descreveu e não individualizou a conduta 

praticada por qualquer agente público condutor do certame, inclusive o Prefeito, ao qual não teria sido 

imputada qualquer ação ou atitude concreta para que houvesse o alegado direcionamento do processo 

licitatório em favor da empresa em questão. Alegou, ainda, que não se poderia apontar a ocorrência de 

direcionamento de licitação por mera presunção e que a “conclusão do v. Acórdão de que teria ocorrido 

direcionamento do processo licitatório cingiu-se exclusivamente à presunção de que essa ilegalidade teria acontecido porque 

apenas a empresa denunciada participou da licitação e antes do resultado ela teria antecipado a venda de ingressos para o 

Camarote "Sumiu Uai" que ela exploraria no Carnaval 2018.” A Relatoria adotou a manifestação da Unidade 

Técnica, corroborada pelo Ministério Público de Contas, no tocante à conduta do Prefeito, tendo em 

vista que o ato de homologação é condição de eficácia da própria licitação, e que ficou evidente o nexo 

causal entre a conduta por ele perpetrada (homologar procedimento licitatório viciado) e o resultado 

ilegal verificado (contratação direcionada em benefício da WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E 

EVENTOS – EPP), pois a adoção de comportamento diverso, que lhe era exigível, evitaria o resultado. 

No mérito, o Relator negou provimento e manteve o inteiro teor do Acórdão recorrido: “1. Não cabe a 

argumentação de que não se pode apontar a ocorrência de direcionamento de licitação por mera presunção, uma vez que a 

circunstância de a empresa operadora do Camarote “Sumiu Uai” ter veiculado a venda de ingressos para o Carnaval de 

Goianésia de 2018 antes do resultado do Pregão Presencial  nº 005/2018 aliado ao fato de ter sido a única a comparecer 

à sessão pública do certame, formam um sólido contexto fático-probatório indicativo de que a contratação foi direcionada 

para beneficiá-la, em conformidade com vários julgados do TCU. 2. A ausência de alegação pelo recorrente referente a 

declaração da inidoneidade da empresa licitante em virtude da ocorrência de fraude comprovada à licitação, nos termos do 

art. 51 da LOTCMGO, leva a sua permanência. 3. A permanência da irregularidade motiva a manutenção da multa 

com fundamento no art. 47-A, VIII da Lei Orgânica do TCMGO”. (Acórdão nº 05764/2020. Processo nº 

00739/18. Cons. Rel. Francisco José Ramos, 22.9.20). 

 

 

Impossibilidade de pagamento de adicionais ao vencimento dos ocupantes de cargos em 

comissão 

  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Em Representação, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Ministério Público de Contas, foram 

relatados vícios na estrutura remuneratória de cargos em comissão do Poder Executivo de Formosa. O 

Parquet ressaltou que os dados de 2019 informados ao SICOM revelam o recebimento, por servidores 

comissionados, de gratificações de função adicionalmente à remuneração devida pelo exercício das 

atribuições de chefia, direção e assessoramento dos seus cargos, ao arrepio da CF/88. Constatou que os 

valores das parcelas diferem entre ocupantes de cargos idênticos e que a fixação das gratificações se deu 

por ato infralegal. Informou que a Lei Municipal nº 55/01 autoriza a concessão de gratificação aos 

ocupantes dos cargos em comissão, por ato próprio e a critério do chefe do Poder Executivo, 

indicando a possibilidade de cometimento de atribuições e remunerações “extras”. Constatou a omissão 

no detalhamento da folha de pagamento no portal da transparência municipal, que impossibilitou a 

conferência dos atos concessórios de gratificações amparados na referida norma. Citou jurisprudência 

do TCMGO, no sentido de ser vedada a concessão de gratificações a servidores comissionados (AC-

CON nº 08/14), e sua fixação por ato infralegal (Acórdãos nº 00888/18, 06054/16 e 02494/19). A 

Relatoria comprovou o “fumus boni iuris” ao constatar que na folha de dezembro de 2019 pelo menos 

34,8% dos comissionados vinculados à estrutura administrativa de órgãos e entidades do Poder 

Executivo de Formosa receberam gratificações de função adicionalmente à remuneração devida pelo 

exercício de atribuições de chefia, direção e assessoramento. Considerou que os cargos em comissão 

possuem atribuições exclusivas remuneradas pelos vencimentos ou subsídios, de maneira que não é 

possível conferir-lhes funções distintas a justificar “plus” remuneratório. Aferiu a violação ao inciso X 

do art. 37 da CF/88 e ao princípio da isonomia, diante do tratamento diferenciado (pessoalizado) na 

concessão de atribuições “extras” de modo casuístico e discricionário por ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal. Apontou que no exercício financeiro de 2019 houve o pagamento “extra” de 

R$1.377.022,41 a comissionados, com a rubrica “gratificação de função”. Entendeu configurado o 

periculum in mora, tendo em vista que a geração de despesas irregulares com a remuneração de 

servidores, não relacionadas ao combate da pandemia de COVID-19, coloca em risco a continuidade 

das ações contra a doença, na contramão da Recomendação Conjunta nº 01/20 – MPC/TCMGO. 

Constatadas as irregularidades, o Relator deferiu monocraticamente a medida cautelar, determinando ao 

Prefeito de Formosa que “se abstenha imediatamente de conferir gratificações a servidores 

comissionados com base no art. 29, §2º, da Lei Municipal nº 55/01, e outras normas que tragam 

disposições semelhantes, como também de aumentar por ato infralegal os valores de gratificações já 

conferidas, devendo perdurar a abstenção até decisão posterior deste Tribunal, sob pena de aplicação 

de multa”. A medida cautelar foi referendada por unanimidade (Acórdão nº 05755/2020. Processo 

08464/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 22.9.20). 

 

 

Câmara Municipal – Inspeção Complexa: Irregularidades em contratos de assessoria jurídica e 

contábil, servidores comissionados (desvio de função, quantitativo, etc.) e no sistema de 

controle interno 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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O Tribunal Pleno, na sessão de 17/9/20, declarou a existência das seguintes irregularidades no Poder 

Legislativo do Município de Aparecida de Goiânia: (a) Contratação de assessoria jurídica e contábil por 

inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93; (b) 

violação à obrigatoriedade de concurso público, com servidores comissionados em desvio de função e 

em quantitativo excessivo, em desobediência às determinações do Acórdão nº 04867/10; (c) 

descumprimento de carga horária de trabalho pelos servidores comissionados; e (d) Sistema de 

Controle Interno em desacordo com a INTC nº 08/14. O Relator, no que tange à irregularidade 

descrita no item (a), destacou que o objeto da prestação de serviços técnico profissionais de consultoria 

e assessoria jurídica, objeto dos contratos nº 002/13 e 002/17, caracterizam-se como atividades comuns 

demandadas pelo órgão, não possuindo especificidade nem excepcionalidade, razão pela qual as 

contratações deveriam ter sido precedidas de licitação. Pontuou que a Câmara Municipal de Aparecida 

de Goiânia possui procuradoria própria instituída, composta por três procuradores, a quem caberia a 

execução de tarefas jurídicas ordinárias, vez que não houve destacamento da singularidade dos serviços 

prestados. No que tange ao item (b), afirmou que deve existir equilíbrio entre o número de cargos 

comissionados, a demanda do órgão por estes agentes e o quantitativo de servidores efetivos para 

garantir a execução de um serviço público eficiente. Destacou que na inspeção foi observado um 

exagerado número de servidores comissionados, que não possuem estações de trabalho e demandas 

suficientes, e que, por vezes, desempenham funções rotineiras ou diversas de assessoria, em claro 

desvio de função. Ressaltou, ainda, a falta de acompanhamento da irregularidade pela Diretoria de 

Recursos Humanos do órgão, o que gera a má utilização dos recursos públicos. Sobre a irregularidade 

(c), constatou ineficiência nos mecanismos de aferição de frequência dos servidores comissionados 

ocupantes de cargos de assessor, bem como nos meios de controle de jornada adotados pelo Poder 

Legislativo. Verificou que algumas unidades não dispunham do registro de frequência recente de seus 

servidores, com absoluta ausência de controle de jornada ou método de acompanhamento da 

produtividade dos assessores. Em relação ao item (d), evidenciou que a composição do quadro de 

servidores do Controle Interno não está em consonância com a INTC nº 08/14, quanto à vedação para 

a chefia do órgão por servidores comissionados quando a estrutura for diminuta. Diante do exposto, o 

TCMGO aplicou multas ao Presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia e determinou: (a) a 

proibição “de contratar servidores comissionados para o exercício de funções que não se caracterizem como de direção, 

chefia ou assessoramento, sob pena de aplicação de nova fiscalização e da multa prevista no art. 47-A, inciso X, da 

LOTCM”; (b) que, no prazo de 90 dias, adote meios efetivos de controle de frequência dos servidores 

comissionados da Câmara Municipal, preferencialmente mediante registro de ponto 

eletrônico/biométrico, e que eventuais dispensas excepcionais guardem observância ao decidido no 

AC-CON nº 00029/19; e (c) que, no prazo de 90 dias, adeque o setor de Controle Interno do órgão, 

adotando o modelo prescrito na INTC nº 08/14. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

05976/20. Processo nº 09583/13. Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 14.10.20) 

 

 

Conversão em TCE por irregularidades na contratação de assessoria jurídica para serviços não 

singulares e para fiscalização e lançamento de ITR 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/IN008-2014.pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80070/lei-15958,
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80070/lei-15958,
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/12/AC-CON-00029-19.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/09583/2013
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/09583/2013
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 O Tribunal Pleno, na sessão de 14/10/20, declarou a existência das seguintes irregularidades, após 

inspeção no município de Aparecida do Rio Doce: (a) ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico nos contratos administrativos de assessoria celebrados pelo Município com sociedades 

de advogados, derivados de inexigibilidade de licitação; (b) ausência dos Pareceres do Controle Interno 

nos processos administrativos das contratações públicas e da elaboração do Plano Operacional Padrão 

(POP). Diante do exposto e da omissão no dever de prestar contas, os autos foram convertidos em 

Tomada de Contas Especial, nos termos do caput do art. 12 da RA nº 90/15, a fim de indicar os 

responsáveis pelo superfaturamento previamente apurado. Em relação à irregularidade (a), o Relator 

considerou que as atividades de consultoria, orientação e acompanhamento de auditorias e processos 

relativos à previdência social; consultoria em ação judicial para manutenção de quota parte do ICMS-

Ecológico e consultoria jurídica à Secretaria de Administração, ao Controle Interno e à CPL, com 

acompanhamento de processos no TCMGO, deveriam ser executados pela própria administração 

pública. Apontou a ilegalidade da adoção da inexigibilidade de licitação, diante da não constatação de 

singularidade do serviço e da existência de procuradores jurídicos concursados no município, em 

desobediência ao inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Ressaltou, ainda, a ilegalidade na contratação, 

que possuiu como objeto atividade relacionada ao incremento na arrecadação do Imposto Territorial 

Rural – ITR. Asseverou que, de acordo com a redação da INRFB nº 1640 vigente à época, a delegação 

de competência para a fiscalização e lançamento de tais créditos tributários deveria ser realizada 

obrigatoriamente por servidores efetivos indicados pelo ente optante, sendo vedado o exercício por 

particular. Verificou, por fim, omissão no dever de prestar contas, uma vez que os contratados 

apresentaram somente uma relação de atividades desempenhadas, o que, para fins de comprovação 

material da execução da despesa, são insuficientes. Considerou ser necessária a juntada das notas fiscais 

devidamente atestadas pelo fiscal dos contratos e a apresentação de documentos elaborados pelos 

prestadores dos serviços. No que tange à irregularidade (b), ressaltou a obrigatoriedade constitucional e 

legal do sistema de controle interno de organizar as ações administrativas, estabelecendo prazos para 

manifestações dos respectivos órgãos, e de definir ritos para tramitação dos processos administrativos 

em âmbito interno, com a finalidade de cumprir ordem lógica nas atuações administrativas dos agentes 

públicos municipais. O Voto foi acolhido por unanimidade.   (Acórdão nº 05952/2020. Processo nº 

17423/17. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 10.10.20). 

 

 

Irregularidade na adoção do Sistema de Registro de Preços na contratação de obras para 

construção de CMEIs pelo Regime Diferenciado de Contratação 

 

Em Representação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO 

(SFOSEng), foram narradas irregularidades no edital de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº 

01/20, da Prefeitura de Goiânia, cujo objeto é o “registro de Preços para futura e eventual contratação 

de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 20 (vinte) Centros Municipais 

de Educação Infantil – CMEIs”. Em sessão realizada em 21/10/20 o Plenário referendou a Medida 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RA090-2015.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/17423/2017
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/17423/2017
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Cautelar nº 011/20, e determinou a imediata suspensão do lote 1 do referido procedimento licitatório 

até manifestação conclusiva do TCMGO. Ao analisar os requisitos autorizadores para a concessão, 

corroborou com a manifestação da Unidade Técnica e entendeu pela plausibilidade do pedido/direito 

(fumus boni iuris), tendo em vista: (a) a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a 

contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dos CMEIs; (b) a ausência de 

orçamentos individualizados para cada unidade; (c) a ausência do parcelamento do objeto em mais 

lotes, tendo em vista as particularidades e localizações física; e (d) a constatação de cláusulas restritivas 

relacionadas à qualificação técnica profissional e operacional. Ressaltou que os apontamentos são 

suficientes para acarretar prejuízo à competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa pela 

Administração. Em relação ao item (a), a SFOSEng apontou que o TCMGO, no AC-CON nº 

07325/10, entendeu pela impossibilidade de utilização do sistema de registro de preços para obras e 

serviços de engenharia. Frisou que o município possui regulamento para uso do SRP, editado 

posteriormente à lei do RDC, que não apresenta o rito a ser utilizado para contratação de obras. 

Apontou que o art. 89 do Decreto Federal nº 7.581/11 permite a utilização do SRP/RDC apenas para 

contratação de obras que possuam características padronizadas, o que não se vislumbra no caso 

concreto. Quanto à irregularidade (b), apontou que, mesmo ciente das particularidades de cada CMEI, 

o município descumpriu o art. 2º, VI, da Lei nº 12.462/11, ao realizar apenas um projeto básico e, 

consequentemente, um orçamento, e replicá-lo na íntegra para as demais unidades a serem construídas.  

No que tange ao item (c), ressaltou que “embora as obras sejam semelhantes, a Prefeitura não está 

contratando o mesmo objeto. As obras serão realizadas em diferentes terrenos e localidades, o que 

alteraria o valor do orçamento da construção de cada CMEI”. Inferiu que o orçamento estimado, 

dentre outros itens, prevê uma administração local independente para cada obra, não havendo no caso 

uma economia de escala que justificasse a inserção de várias obras em um único lote. Citou a Súmula nº 

247 do TCU, o §1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93 e o inciso IV do art. 4º da Lei nº 12.462/11. 

Considerou o perigo ou risco na demora (periculum in mora), diante da comprovação nos autos de que 

a não suspensão do certame naquele momento poderia ocasionar prejuízo ao erário. Ressaltou que a 

atuação prévia do Tribunal em processos licitatórios de grande relevância garante às empresas licitantes 

e à Administração resultados práticos mais satisfatórios. O referendo foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 06149/20. Processo nº 09091/20. Rel. Cons. Nilo Resende, 21.10.20). 

 

 Irregularidades em contratação por credenciamento  

 

Em Representação, com pedido de medida cautelar, foi analisado o Edital de Chamamento Público nº 

001/2017 – FMAS –, realizado pela Prefeitura de Goiatuba, cujo objeto é o credenciamento de 

profissionais de diversas formações para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. O Relator concluiu pela irregularidade dos atos, diante da criação de modalidade licitatória para 

contratação de profissionais do FMAS em afronta ao § 8º do art. 22 c/c o caput do art. 25, ambos da 

Lei nº 8.666/93 e da INTCMGO nº 007/16. A Sec. de Licitações e Contratos, em manifestação 

conclusiva, adotada integralmente pelo Relator, ressaltou que o TCMGO regulamentou o instituto do 

credenciamento apenas para a prestação complementar de serviços públicos de saúde. Consignou que a 
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INTCMGO nº 007/16 conceitua tal modelo de contratação como um contrato administrativo, 

celebrado diretamente por inexigibilidade de licitação, desde que: (a) a atuação não seja realizada em 

caráter de exclusividade e sem competitividade; (b) seja precedida de chamamento público aberto a 

todos os interessados que atendam às condições estabelecidas em edital; (c) utilize estrutura e recursos 

próprios ou da Administração Pública; (iv) a remuneração seja por procedimento ou unidade de 

serviço; e (v) a inexistência de competitividade pressuponha contratação que não exclua outros 

profissionais ou entidades. Explicou que, nos casos de prestação dos serviços públicos de saúde, o 

credenciamento não se destina à substituição ou composição do quadro de pessoal próprio, mas à 

complementação dos serviços prestados diretamente, de modo que impõe-se à Administração, como 

regra, a criação de cargos públicos efetivos no quadro permanente de pessoal e o provimento mediante 

concurso público. Constatou que o Edital de Chamamento Público nº 001/17 delimitou o número de 

contratados e condicionou a admissão à necessidade do órgão no ano de 2017, não sendo a inscrição 

no credenciamento sinônimo de garantia de contratação, em ofensa direta ao §1º do art. 3º da 

mencionada IN. Salientou que, quanto maior o número de credenciados melhor será para a 

Administração, motivo pelo qual inexiste quantitativo máximo de contratados, nos termos da 

jurisprudência do TCU e do caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ressaltou, ainda, que o edital 

apresenta a definição de carga horária específica para os profissionais contratados por credenciamento,  

os vencimentos referentes a cada função e as horas de trabalho, em descompasso com a orientação do 

TCU nº 342/98 e incisos VIII e IX do art. 6º e incisos II e III do art. 7º, ambos da IN. Relembrou que 

os serviços complementares de saúde (ao SUS) podem ser contratados via credenciamento, todavia, 

demais profissionais que prestem serviços juntos a outros órgãos ou outros tipos de profissionais, que 

não prestarão serviços complementares ao SUS, devem ser contratados via concurso ou, de forma 

excepcional, via processo seletivo simplificado (AC-CON 0014/16). Entendeu ter havido a criação 

ilegal de modalidade de licitação (contratação), gerando um instituto híbrido de inexigibilidade com 

processo seletivo, para contratação de profissionais que não prestam serviços de saúde, em violação ao 

§8º do art. 22 da Lei nº 8.666/93. O Relator declarou a irregularidade do Edital e aplicou multa ao 

gestor do FMAS de Goiatuba. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06144/20. Processo 

nº 12024/19. Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 21.10.20 ). 

 

 Denúncia – Direcionamento de contratações, dispensa irregular de licitação e fracionamento 

de despesas.   

 

Em Denúncia o Plenário, por unanimidade, acolheu o Voto do Relator, que aplicou multa aos 

responsáveis, diante das seguintes irregularidades: (a) o direcionamento de contratação, haja vista a 

ausência da exposição dos motivos fáticos que motivaram a escolha do gestor municipal quanto aos 

prestadores de serviço relativos aos Contratos nº 100.019/17 e 100.020/17; (b) dispensa irregular de 

licitação, em razão da ausência de justificativas da situação emergencial que resultou nas contratações nº 

019/17 e 018/17; e (c) fracionamento de despesa em 2017, tendo em vista que, após o término da 

vigência do contrato administrativo emergencial nº 100.019/2017, primeiramente, foi feita licitação na 

modalidade Convite, da qual decorre um contrato (que foi aditivado), e só depois foi feita nova 
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licitação, na modalidade Pregão. Em relação ao item (a), ressaltou o descumprimento à regra do inciso 

II do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. Observou que as empresas contratadas foram 

abertas no mês anterior à contratação, sem possuir documentos de capacidade técnica para 

desempenhar os serviços contratados pela Prefeitura. Afirmou, ainda, ter havido o direcionamento das 

contratações, o que viola princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, dispostos no caput do 

art. 37 da CF/88 e na jurisprudência do TCU. Quanto à irregularidade (b), explicou que o inciso IV do 

art. 24 da Lei nº 8.666/93 enuncia a possibilidade de a Administração contratar diretamente ao se 

deparar com casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento a situações que possam causar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens. Juntou definição de “situação emergencial que justifica a 

dispensa de licitação”, nos termos de julgado do TCU, e deliberações a respeito da possibilidade de 

penalização de agente que não a demonstra. Entendeu não haver nos autos justificativas que 

demonstrem a necessidade imediata das contratações, devendo os gestores ser responsabilizados por tal 

irregularidade. Em relação a ao item (c), destacou que o fracionamento de despesas é vedado, caso 

tenha como objetivo a adoção de dispensa de licitação ou modalidade menos rigorosa que a 

determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Constatou que a Administração optou 

por adotar Convite, modalidade que restringe a concorrência, firmar termo aditivo, e só posteriormente 

realizar pregão presencial, quando o valor limite do Convite foi atingido, restando configurado o 

fracionamento de despesas. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06349/20. Processo nº 

04289/18. Rel. Cons. Francisco José Ramos, 28.10.20) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF - Atribuição do cargo em comissão e função de direção, chefia e assessoramento. 

 

No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que 

criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e 

assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Na fundamentação do 

julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo 

criado, individualmente. Os cargos em comissão de livre nomeação, conforme preceitua a Constituição 

Federal (CF), destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V) (1). 

Somente após a apreciação das descrições das atividades dos cargos públicos na lei é que se poderá 

afirmar sua compatibilidade com a norma constitucional (nacional ou estadual) que estabelece os casos 

e as hipóteses de cargos em comissão. Desse modo, instaurado o controle abstrato de 

constitucionalidade no âmbito de tribunal de justiça para a análise da higidez constitucional de lei 

municipal que cria cargos em comissão, a corte local deve examinar as atribuições dos cargos em 

comissão. Além disso, ao apreciar o Tema 339 da repercussão geral, o Plenário definiu que o art. 93, 

IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, a corte de 
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origem não está obrigada, na fundamentação do acórdão que julga a ação de inconstitucionalidade, a 

manifestar-se sobre cada cargo, individualmente. No caso, trata-se de ação direta para verificação da 

compatibilidade, com dispositivos de constituição estadual, de leis municipais que criaram cargos 

públicos de provimento em comissão, que, em tese, não seriam destinados a funções de chefia, direção 

e assessoramento. O tribunal de justiça julgou procedente em parte o pedido, afirmando, em suma, não 

ser possível a verificação das atribuições dos cargos para se concluir no sentido da inconstitucionalidade 

das normas. O acórdão foi impugnado por meio de embargos de declaração. Com base nesse 

entendimento, o Plenário, ao apreciar o Tema 670 da repercussão geral, deu provimento ao recurso 

extraordinário, em maior extensão, para que os autos retornem ao tribunal de origem, para novo 

julgamento dos embargos de declaração. (1) CF: “Art. 37. (...) V – as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. (STF, Informativo de 

Jurisprudência  nº 994. RE 719870/MG). 

 

 

TCU - Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou a 

penalidade, incluindo as empresas estatais 

 

Ao apreciar embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7181/2020-1ª Câmara, em que se arguia 

suposta omissão quanto à extensão dos efeitos da sanção do art. 7º da Lei 10.520/2002 em relação às 

empresas estatais, o relator, reconhecendo a omissão na deliberação embargada, esclareceu 

preliminarmente que, consoante exposto no voto condutor do Acórdão 1003/2015-Plenário, “a sanção 

de impedimento para licitar e contratar prevista art. 87, III, da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas 

em relação ao órgão ou entidade sancionador, enquanto que aquela prevista no art. 7º da Lei 

10.520/2002 produz efeitos apenas no âmbito interno do ente federativo que a aplicar”. Lembrou ainda 

que, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 2530/2015-Plenário, “o impedimento de 

contratar e licitar com o ente federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 

10.520/2002) é pena mais rígida do que a suspensão temporária de participação em licitação e o 

impedimento de contratar com um órgão da Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) e 

mais branda do que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993)”. O relator assinalou na sequência que, no caso vertente 

apreciado no acórdão embargado, em que um hospital ligado ao Comando do Exército aplicara a 

sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 10.520/2002, “os efeitos dessa 

pena se espraiam por toda a esfera da União, incluindo as empresas estatais”, e que esse entendimento 

encontra respaldo na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2081/2014 e 269/2019, ambos 

do Plenário. Analisando também a matéria sob a ótica do art. 38 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), 

o qual elenca as situações de impedimento para que uma empresa possa “participar de licitações e de 

ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista”, o relator destacou que “os 
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incisos IV a VII do artigo acima citado fazem expressa menção à pena de impedimento, que 

corresponde àquela prevista na Lei do Pregão”, razão por que “sobre a empresa que for impedida de 

licitar e contratar com órgãos e entidades da esfera de governo da estatal promotora da licitação 

incidirão, obrigatoriamente, as vedações estabelecidas no referido dispositivo da Lei das Estatais”. 

Todavia, no caso concreto, levando em conta que, no momento do certame realizado pela estatal 

Indústrias Nucleares do Brasil S/A, a penalidade estava registrada incorretamente no Sicaf como sendo 

uma suspensão com espeque no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, e que essa falha só foi corrigida 

pelo órgão que imputou a sanção (hospital ligado ao Comando do Exército) após a prolação do 

acórdão embargado, quando passou a ser registrado, por expressa determinação do TCU, o 

impedimento com base no art. 7º da Lei do Pregão, o relator considerou que a exigência de aplicação 

desta pena ao caso vertente somente começou a ser possível a partir da correção efetuada no Sicaf, 

entendimento perfilhado pelos demais ministros (TCU, Informativo de Licitações e Contratos nº 399. 

Primeira Câmara, Acórdão 9353/20). 

 

TCE-PR – Aplicação de multa por litigância de má-fé a sócio de empresa que apresentou 

representação com alteração da verdade dos fatos 

 

A sócia e responsável legal pela empresa Engeclima Comércio e Serviços de Climatização Ltda., 

Bárbara Ghiovana Carriel Camargo Correia, foi multada em R$ 4.274,40 por litigância de má-fé, por ter 

acionado o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em Representação, para tratar de questão 

incontroversa, com a alteração da verdade dos fatos e de forma infundada. A decisão foi tomada no 

processo em que os conselheiros julgaram improcedente a Representação da Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos) interposta pela empresa contra o Pregão Eletrônico nº 18/2020 da Fundação 

Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas-PR), realizado para a contratação de 

manutenção corretiva do sistema de ar-condicionado do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto 

Pecoits (HRS). A representante havia alegado que na data de abertura do certame muitas empresas 

estavam sob regime de lockdown e, assim, não puderam participar da licitação; e que a vencedora do 

pregão havia oferecido um desconto pífio, de aproximadamente 0,1% do valor máximo para a 

contratação, em razão da restrição à competitividade. O relator do processo, conselheiro Fernando 

Guimarães, lembrou que a abertura das propostas da licitação havia ocorrido em 19 de março, por meio 

do sistema eletrônico do Banco do Brasil, com a participação de duas empresas interessadas. Ele 

destacou que o valor máximo previsto para a contratação era de R$ 485.213,51; e o objeto do certame 

fora adjudicado à vencedora pelo valor final de R$ 456.100,70. Assim, Guimarães ressaltou que à época 

da licitação não havia qualquer previsão de suspensão, fechamento ou interrupção de atividades 

privadas; e que o objeto do certame foi adjudicado à empresa vencedora com um desconto de 6% 

sobre o valor inicial fixado. Portanto, o conselheiro considerou que ficou claro que a empresa acionou 

o TCE-PR para tratar de questão incontroversa, mobilizando de forma absolutamente despropositada o 

sobrecarregado aparato público. O relator lembrou que os incisos I e VI do artigo 80 do Código de 

Processo Civil consideram como litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e o que provocar incidente manifestamente infundado. Assim, 
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Guimarães aplicou à responsável legal da empresa representante a sanção prevista no artigo 87, inciso 

IV, da Lei Complementar nº 113/2005 (a Lei Orgânica do TCE-PR), que corresponde a 40 vezes o 

valor da Unidade Padrão Fiscal do Paraná (UPF-PR), indexador da multas do TCE-PR que valia R$ 

106,86 em outubro, quando o processo foi julgado. Os conselheiros acompanharam por unanimidade o 

voto do relator, na sessão virtual nº 12 do Tribunal Pleno, concluída em 22 de outubro. A decisão, 

contra a qual cabe recurso, está expressa no Acórdão nº 3049/20 - Tribunal Pleno, veiculado em 30 de 

outubro, na edição nº 2.413 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC). (TCE-PR. Tribunal Pleno, 

Acórdão nº 3049/20 ). 
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